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RESUMO 

 

O objeto da discussão aqui realizada incide sobre a responsabilidade do profissional 
contábil no que se refere a prestação de contas partidárias, buscando delimitar essa 
responsabilidade através de uma pesquisa cuja natureza é qualitativa, bibliográfica e 
descritiva, onde se reúnem uma série de documentos técnicos, resoluções, leis, de 
um lado, e contribuição teórica de diversos autores no campo da Contabilidade, com 
ênfase na contabilidade eleitoral. Foi possível constatar que a responsabilidade do 
profissional é muito maior do que a que ele tem ao operar para empresas e específicos 
órgãos governamentais. Trata-se da responsabilidade de ajudar a assegurar que as 
eleições sejam feitas de forma democrática e isenta de corrupção, o que só pode ser 
feito através da prestação sistematizada de contas dos partidos e políticos. Assim, o 
profissional contábil passa a operar dentro dos controles democráticos da república e 
não apenas como um agente de prestação de informações contábeis. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Contabilidade Eleitoral. Constituição. Partidos Políticos. 
Corrupção. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The object of the discussion held here focuses on the responsibility of the accounting 
professional with regard to party accountability, seeking to delimit this responsibility 
through a research whose nature is qualitative, bibliographical and descriptive, where 
a series of technical documents, resolutions, laws, on the one hand, and the theoretical 
contribution of several authors in the field of Accounting, with an emphasis on electoral 
accounting. It was possible to observe that the professional's responsibility is much 
greater than that which he has when operating for companies and specific government 
agencies. It is the responsibility to help ensure that elections are held democratically 
and free from corruption, which can only be done through the systematic accountability 
of parties and politicians. Thus, the accounting professional starts to operate within the 
republic's democratic controls and not just as an accounting information provider. 
 
KEYWORDS: Electoral Accounting. Constitution. Political parties. Corruption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 define o Brasil como um estado de direito que elege 

representantes nas esferas federal, estadual ou municipal a cada quatro anos 

(BRASIL, 1988). A história política do Brasil vivenciou uma grande situação de 

corrupção, incluindo diversos tipos, desde as ocorridas após as eleições, quanto 

aquelas no processo eleitoral, este último enquanto crimes de fraudes. 

O processo de corrupção não acontece apenas por políticos em seus cargos 

eleitos, mas também na etapa de campanha como compra de votos ou utilização de 

recursos ilegais, conforme exemplificado ao se analisar caso presente no Recurso 

Especial 28.363, que se referia às eleições de 2016. No processo eleitoral, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), para vereador de Baul (SP), negou o registro da candidatura 

de José Carlos Pereira com relação a alínea “j” (TSE, 2016). 

Diante desse exemplo, pode-se afirmar que o eleitor precisa não só das 

informações fornecidas pelos próprios candidatos, mas também de informações 

oficiais, baseadas em fontes confiáveis, que permitam ao eleitor tirar suas conclusões. 

Portanto, os candidatos e partidos políticos devem ser transparentes, o que só pode 

ocorrer mediante o cumprimento da legislação em relação a prestação de contas. Uma 

das maneiras pelas quais os eleitores têm essa possibilidade de validar os dados 

fornecidos pelos candidatos em relação às receitas e despesas de campanha é devido 

à essa supracitada prestação de contas eleitorais. 

Os eleitores não só podem identificar os destinos dos recursos arrecadados 

pelos candidatos, mas também observar e analisar suas responsabilidades e 

tratamentos transparentes. Como resultado, pode se refletir no mandato. A prestação 

de conta deve ser realizada por um profissional de contabilidade qualificado. Isso 

permite que compare a origem da receita com o destino de seus gastos e mostre a 

situação do capital do partido ou candidato em vários momentos. 

A contabilidade eleitoral nasceu como uma forma de tornar as informações 

prestadas à justiça eleitoral mais claras e legais. Este trabalho se baseia na Resolução 

nº 23.604/2019, que trata das obrigações relacionadas a finanças, contabilidade e 

prestação de contas, sendo que a prestação de contas é uma obrigação para a 

sociedade por partes dos partidos e de seus candidatos para fazer campanha de 

forma idônea. Os profissionais de contabilidade respeitam a ética e os princípios 

contábeis e são responsáveis pelas informações sobre dados financeiros e contábeis 
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na prestação de contas de partidos e candidatos (TSE) – Resolução 23.604/19. Para 

tanto, utiliza o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE), previsto na 

Resolução - TSE nº 23.406/2014, e o Sistema de Prestação de Contas Anual da 

Justiça Eleitoral (SPCA), previsto na Resolução - TSE nº 23.604/2019. Inclusive, é 

imprescindível uma escrituração que cumpra as normas vigentes. 

O papel dos profissionais da contabilidade está associado a agentes de 

proteção da sociedade de forma a contribuir para a gestão e transparência das contas 

eleitorais. Portanto, questiona-se o que os profissionais da contabilidade estão 

enfrentando na prestação de contas de partidos políticos e candidatos. 

 

1.1 Justificativa 

 

Este trabalho justifica-se pelo fato de que o processo eleitoral é de deveras 

central para a sociedade e é imperativo que o povo tenha conhecimento de como se 

fazem campanhas e como são criados os processos de prestação de contas. Estes 

são fundamentais para os cidadãos e contribui para a transparência da participação 

de partidos políticos e candidatos em áreas-chave da democracia. Quanto ao setor 

eleitoral, a contabilidade tem sido pouco investigada, há pouco material falando sobre 

essa área do conhecimento contábil e menos ainda se trata das mudanças recentes 

que essa área vem passando. Isso abre a lacuna preenchida por este estudo. 

 

1.2  Problemática 

 

Como problema de pesquisa, elegeu-se o seguinte: qual a importância do 

profissional contábil no que se refere ao esforço de tornar as contas partidárias 

alinhadas com a legislação. 

 

1.3  Objetivo Geral 

 

O objeto de estudo da discussão que se segue, se refere a responsabilidade 

do profissional contábil na prestação de contas partidárias. 
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1.4  Objetivos específicos 

 

 Evidenciar a importância da contabilidade nas organizações e prestação de 

contas partidárias; 

 Destacar o profissional contábil no processo eleitoral; 

 Apresentar a oportunidade para esse novo nicho; 

 Apresentar etapas da prestação de contas. 

 

1.5  Metodologia 

 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, bibliográfica e 

descritiva, cujo substrato teórico usado para analisar o supracitado problema é 

montado a partir da análise e síntese de contribuições teóricas e empíricas de diversos 

autores no campo da Ciência Contábil e do Direito. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A contabilidade é a ciência que permite às empresas gerenciar 

permanentemente seu patrimônio por esse método (RIBEIRO 2010). Marion (2009) 

explica que a contabilidade é muito importante interna e externamente porque é a 

contabilidade que fornece as informações mais úteis para a tomada de decisão. Para 

Toigo (2009), contabilidade é entendida como a capacidade de projetar e controlar 

contas e é a responsabilidade que todo profissional deve ter. Segundo Padoveze 

(2011), é a contabilidade que gerencia os ativos de uma empresa. Esse controle é 

feito através da coleta, processamento e armazenamento de fatos e informações que 

modificam patrimônio. A contabilidade é uma ciência que estuda os fenômenos do 

patrimônio e se preocupa com sua realidade, evidência e comportamento em relação 

à eficácia funcional das células sociais (SÁ, 2010). 

No caso de Franco (1996), o patrimônio é objeto por excelência da ciência da 

contabilidade. Ou seja, uma função contábil é executada no patrimônio para atingir 

seu objetivo. Iudícibus, Marion e Faria (2009) explicam que o objeto da contabilidade 

é o patrimônio de qualquer entidade, seja um indivíduo ou uma organização. No caso 

de Iudícibus e Marion (1999), o objetivo da contabilidade é fornecer aos usuários 

internos e externos informações bem organizadas e sistematizadas de natureza 
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econômicas, financeiras. Para Greco et. al (2009) a contabilidade tem a tarefa de 

registrar, investigar e interpretar eventos econômico-financeiros que interferem no 

patrimônio de uma empresa ou indivíduo. 

No caso de Toigo (2009), o objetivo da contabilidade é gerenciar efetivamente 

o patrimônio e fornecer informações úteis aos usuários interessados, para que eles 

possam entender as mudanças causadas pelas transações econômicas. Segundo 

Iudícibus, Marion e Faria (2009), a contabilidade visa fornecer informações 

econômico-financeiras aos usuários internos e externos da contabilidade. Esta 

informação deve ser estruturada conforme exigido pelas partes interessadas. 

Segundo Ribeiro (2010), a contabilidade inclui todos os órgãos administrativos 

econômicos, pessoas de direito público, como União, estados, autarquias, municípios. 

No caso de Marion (2009), a contabilidade pode ser aplicada a todas as empresas. 

Ou poderia se aplicar a áreas específicas de atividade, como comércio, aplicando 

contabilidade comercial, e indústria, aplicando contabilidade industrial. 

Conforme mencionado anteriormente, os profissionais de contabilidade 

possuem diversos atributos podendo trabalhar como contador de empresas, no ramo 

das instituições públicas, no cenário tributário e até mesmo administrador. Para a 

equipe docente da FEA/USP (2010), a contabilidade é uma Ciência Aplicada, que 

opera antes de tudo capturando, registrando, acumulando e sistematizando 

fenômenos que impactam o patrimônio, as finanças e de praticamente qualquer 

organização ou indivíduos, assim como os órgãos do Estado. No caso de Müller e 

Oliveira (2002), a contabilidade registra todos os fatos que podem ser mensurados 

monetariamente e contribuem para a mudança do status patrimonial da organização. 

Conforme apontado por Piscitelli e Timbó (2012), os contadores públicos são 

uma das subdivisões da contabilidade que se aplicam aos diferentes tipos de 

atividades. Portanto, essa área de atuação é a área das pessoas jurídicas de direito 

público interno e alguns dos seus órgãos relacionados (fundações públicas e 

empresas públicas), pelo menos quando da utilização de recursos das contas do 

orçamento público. Portanto, são instituições que fazem parte e estão sob controle do 

Poder público. No entanto, outras entidades com essas características que fazem com 

que as sociedades de economia mista e outras sociedades se destaquem pelas regras 

de direito privado costumam praticar a contabilidade empresarial, também conhecida 

como contabilidade societária. Se aplicam normas e regras específicas do setor. 
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A Contabilidade tem papel de destaque nas empresas, uma vez que 
ao tratar os fatos patrimoniais, transformando-os em informações, 
exercita a sua principal função. Porém, o Contador não pode ficar 
limitado ao desempenho da função de informante. Deve, pelo 
contrário, estar preparado para a participação na tomada de decisões, 
visando identificar e corrigir as dificuldades e adversidades que 
surgem ao longo do caminho, através de ações pró-ativas, baseadas 
nas informações geradas pela Contabilidade. (KOUNROUZAN, S/N, 
p. 2) 
 

Para Oliveira (2009), uma das principais funções da contabilidade tributária é 

utilizar regras e princípios próprios para interpretar e aplicar as normas jurídicas que 

decorrem do direito tributário e determinar com rigor as receitas onde uma empresa 

será objeto de tributação. De acordo com Padoveze (1999), a Contabilidade Gerencial 

é responsável pelo planejamento, avaliação e gestão dentro de uma organização, e 

por seu uso e recursos. Mas o grau de necessidade do trabalho do profissional de 

contabilidade prestado à sociedade e à democracia no Brasil criou um novo nicho de 

mercado para os profissionais dessa área: a contabilidade eleitoral. Neste sentido, 

este novo ramo da Contabilidade, pela Resolução 23.406 do ano de 2014 representa 

a aprovação da justiça eleitoral para os trabalhos realizados por esses especialistas, 

visto que a correta prestação de contas dos candidatos é uma ferramenta para a 

transparência e imparcialidade das campanhas eleitorais. 

O momento da campanha deve ser considerado como o momento da 

prevenção, pois a maior responsabilidade é o controle social, ou seja, a demanda da 

sociedade. E os profissionais de contabilidade, junto com advogados e candidatos, 

são parte integrante do processo de responsabilização eleitoral, servindo a sociedade, 

garantindo que a lei seja cada vez mais respeitada e que as eleições sejam realmente 

limpas e justas. Sejam de fato alinhadas a um processo Democrático. 

 

A profissão contábil está passando por significativas mudanças em 
sua estrutura interna e externa, alterações que ainda não são 
conhecidas pela grande massa dos profissionais, porém os órgãos 
estão trabalhando para que essa conscientização seja assimilada de 
forma global, para que os profissionais ainda fora do novo contexto 
tenham tempo e formas de reformulação e adaptação às novas 
necessidades exigidas pelo mercado. O profissional contábil precisa 
mudar a sua postura diante da organização e passar de uma ação 
passiva para uma ação pró-ativa. [...] O profissional contábil entra 
numa nova era, mais atualizada, mais dinâmica, mais inovadora e 
mais exigente. Cabe aos profissionais da Contabilidade a 
responsabilidade na maximização da utilidade da informação contábil 
e todo o trabalho de procurar atender aos diferentes usuários desta 
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informação. Não pode deixar que a Contabilidade seja apenas um 
retrato histórico da situação passada da entidade. (KOUNROUZAN, 
S/N, p. 3) 
 

Afirma Padoveze (2010) que a contabilidade em si é um sistema de 

informação porque contabilidade é informação e sua finalidade é fornecer informação 

a quem dela necessita e por meio dela pode realizar avaliações.  

Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de recursos 

humanos, materiais, técnicos e financeiros que são agregados de acordo com a ordem 

lógica de processamento de dados e conversão de seus produtos em informação, e a 

organização atinge seu objetivo principal com ajuda dessa sistematização de 

informações trazidas pela Contabilidade (PADOVEZE, 2010). Não à toa a 

contabilidade possuem duas premissas básicas. (1) necessidade como informação, 

de um lado, e (2) controle e planejamento de outro. 

 

3. PARTIDOS POLÍTICOS: ASPECTOS LEGAIS 

 

Os partidos são em sua forma mais rudimentar bastante conhecidos na 

história e há inúmeras pesquisas sobre eles, mas os partidos políticos não são o tema 

central dos debates em Contabilidade no Brasil da forma como deveria, o que está 

mudando hoje. Talvez isso se deva ao fato de que a evolução da Internet aumentou o 

acesso a todo tipo de informação, resultando em aumento do interesse das pessoas.  

Alguns autores há muito se empenham em definir o que acontece com as 

organizações partidárias. Na verdade, muitos argumentam que os partidos políticos 

estão diretamente relacionados à democracia e vice-versa. Sartori (1999) afirma que 

é a relação entre partidos políticos com recursos equilibrados que cria a democracia. 

O estudioso jurídico Hans Kelsen disse certa vez que somente hipocrisia pode 

afirmar que a democracia é viável sem partidos. A partir desses argumentos e de uma 

série de inferências de que os partidos políticos são parte fundamental da democracia, 

deve-se observar a Constituição de 1988 no Capítulo 5 do Título II, que trata apenas 

dos partidos políticos, podendo ver o grau de importância dada pela constituinte de 

1988. 

A Lei 9.096 de 1995 em seu artigo 1 estabelece que os partidos políticos são 

pessoas jurídicas privadas, garantindo a credibilidade do sistema de representação e 
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garantindo os direitos fundamentais definidos na Constituição em benefício do sistema 

democrático. Com o passar das décadas, diversas definições de partidos políticos 

surgiram. Segundo autores como Bastos (2004), os partidos políticos desempenham 

papel muito importante no campo da formação da opinião pública, na seleção de 

candidatos, no papel dos críticos contra os governos estabelecidos ou na defesa e 

formação do status de governo. Afinal, são dirigentes que vislumbram o papel de um 

canal de comunicação entre o governo e o povo em ambas as direções. Com essas 

múltiplas funções, os partidos assumem o caráter de parte estrutural do Estado 

democrático. 

Pinto (2008) delimita os partidos da seguinte forma: se trata o partido de uma 

organização unida por um ideal comum de alcançar o poder, de realizar os interesses 

da sociedade de acordo com certos princípios propostos pelo partido para a 

sociedade. Certos requisitos devem ser cumpridos antes que um grupo de políticos 

possa realmente se tornar um partido. Primeiro, você precisa obter personalidade 

jurídica. Depois, é necessário cadastrar o estatuto no TSE. Só assim você poderá 

participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso 

gratuito ao rádio e à televisão (LPP 9.096 / 95, art.7). 

Na sociedade brasileira, os partidos políticos existiam antes da independência 

de Portugal em 1822, que ainda não tinha essa denominação, mas já estava 

organizado de forma funcionalmente similar. A Constituição foi promulgada em 1824, 

emendada em 1833, e revivida pela em 1840, permitindo o agrupamento e a 

constituição dos partidos políticos (SANTOS, 1979). Abaixo seguem informações 

importantes sobre o funcionamento de partidos. 

 

Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o 
partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e 
para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, 
organização e funcionamento. 
Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:  
I - nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede no 
território nacional; 
II - filiação e desligamento de seus membros; 
III - direitos e deveres dos filiados; 
IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua 
estrutura geral e identificação, composição e competências dos 
órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração 
dos mandatos e processo de eleição dos seus membros; 
V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das 
infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de 
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defesa; VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos 
e funções eletivas; 
VII - finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que 
os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam 
despender com a própria eleição, que fixem os limites das 
contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do 
partido, além daquelas previstas nesta Lei; 
VIII - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre 
os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o 
partido; 
IX - procedimento de reforma do programa e do estatuto. (BRASIL, 
1995) 

 

Reis e Silva (2016) descreveram o sistema partidário como um conjunto de 

partidos políticos no país e suas interações, seus números de integrantes, eleitores, 

suas estruturas e os estados e sistemas políticos em que operam. Os sistemas 

partidários podem ser divididos em sistemas unipartidários, bipartidários e 

multipartidários (FRIEDE, 2007). Este último é o sistema atualmente em vigor no 

Brasil.Uma das funções da contabilidade é processar o patrimônio de uma entidade 

para fornecer informações úteis e relevantes ao proprietário ou seus representantes. 

É necessária para qualquer organização, comercial ou sem fins lucrativos (IUDICIBUS 

et al 2010), e é hoje parte fundamental dos partidos políticos. A Lei 9.096 de 1995, em 

título III, trata especificamente de finanças e contabilidade de partidos políticos. As 

Resoluções TSE 23.464/15, 23.546/17 e 23.604/19 regulamentam as finanças e a 

contabilidade dos partidos políticos.  

A Resolução TSE 23.604 de 2019, artigo 4, inciso IV, determina que todos os 

partidos políticos devem manter a escrituração digital sob responsabilidade de 

profissionais qualificados da contabilidade. Deve também atender às normas 

brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Desta 

maneira, a contabilidade e a escrituração são itens indispensáveis de um partido, e 

uma de suas principais finalidades é conseguir identificar a fonte de receita recebida, 

por isso trataremos um pouco sobre receita do partido. 

Os partidos políticos, que são organizações sem fins lucrativos, não podem 

lucrar com suas atividades, mas toda organização precisa de recursos financeiros 

para manter suas atividades. Da mesma forma, os partidos políticos precisam de 

recursos para manter seu funcionamento, bem como para poderem participar de 

campanhas em tempos de eleição. Este financiamento pode ser público do Fundo 

Partidário e FEFC ou financiamento privado. 
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Indispensável que o repasse da receita seja feito em conta bancária 

designada de acordo com sua procedência e em conta aberta exclusivamente para 

esse fim (artigo 6 da Resolução TSE 23.604 de 2019). Lembramos que as doações 

devem ser em cheque, transferidas ou depositadas diretamente na conta do 

participante, coletadas pela internet, e devem ser feitas por meio de cartão de crédito 

ou débito com comprovante bancário criado por pessoa física e deve ser o titular do 

cartão. Se o doador for partido político ou candidato, a doação deve ser identificada 

pelo CPF ou CNPJ. Também precisará de um recibo para cada doação que receber. 

Posteriormente, poderá ser utilizado para comprovar recursos na prestação de contas, 

conforme aponta o artigo 7 e o artigo 8 da (Resolução TSE 23.604 de 2019). 

No artigo 40 e 47 salienta-se que, além do disposto acima, o Tribunal Eleitoral 

poderá exigir outros documentos para verificar a autenticidade das informações 

contábeis: gastos eleitorais; (2) canhotos dos recibos. (3) Outros fatores que 

comprovam os movimentos realizados na campanha. Se o candidato utilizar recursos 

financeiros próprios, o Tribunal Eleitoral poderá exigir a apresentação de documento 

que comprove sua procedência. 

A prestação de contas deve ser feita por meio de um software da Justiça 

Eleitoral conhecido pela sigla o SPCE que quer dizer “Sistema de Prestação de Contas 

Eleitorais”, que pode ser baixado pela internet. Este software requer que o usuário 

insira todas as informações solicitadas. O sistema, então, emite um relatório contábil, 

comprovando que foi submetido ao tribunal eleitoral por meio eletrônico. Deve ser 

impresso, assinado e encaminhado com o referido documento para deliberação da 

prestação de contas. Uma nota de entrega é gerada após comprovar que o número 

de controle do relatório financeiro é igual ao número de controle do banco de dados.  

Segundo dados do TSE, as prestações de contas não podem ser 

consideradas se haver incoerência entre o número impresso no extrato da prestação 

de conta e o número que foi gerado, incoerência de dados, onde não há número de 

controle em extrato e demais falhas em relação a recepção eletrônica. 

Depois de divulgar a primeira prestação parcial de conta, se pode iniciar uma 

análise técnica. Em caso de fraude, o Tribunal Eleitoral não só solicitará informações 

adicionais, mas também determinará como complementar os dados e corrigir o erro 

em até 72 horas após a intimação. Caso haja falta de informação conclusiva, é emitido 

parecer técnico conclusivo sobre as contas, para que o relator possa determinar 
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quebra de sigilo fiscal e bancário das contas de todos que estão envolvidos (BRASIL, 

2014). 

 

4. PROFISSIONAL CONTÁBIL E AS CONTAS PARTIDÁRIAS 

 

A contabilidade não pode ser usada apenas para atender às necessidades 

financeiras, devendo também ser usada como uma importante ferramenta de gestão 

e tomada de decisão. A contabilidade eleitoral é apresentada como uma ferramenta 

básica para gerar informações de valor agregado que auxiliem os partidos políticos na 

tomada de decisões e possibilitem um melhor desempenho. Segundo Neto (2010), os 

partidos políticos são apoiados por doações de afiliados e verbas partidárias, de forma 

que a contabilidade gere melhor os partidos políticos por meio de sua função e um 

melhor monitoramento por meio de informações. Por meio da avaliação da solidez 

econômico-financeira de um partido pelo gestor e pela contabilidade do partido, 

permite ao governo monitorar como são investidos os repasses e doações do partido. 

A contabilidade é um recurso deveras importante para a gestão dos recursos 

dos partidos políticos, pois controla, monitora e demonstra informações, além da 

prestação de contas. Neto (2010), além de ter que cumprir os requisitos legais, fornece 

informações contábeis para auxiliar no controle das partes, melhor aproveitamento 

dos recursos arrecadados e transparência econômico-financeira, entendendo que 

contribui para o efetivo acompanhamento econômico-financeiro do partido. 

A Lei 13.165 de 2015 estabelece alguns requisitos contábeis para partidos 

políticos. A lei determina em seu artigo 20 que o candidato ou pessoa por ele indicada 

seja responsável pela gestão financeira da sua campanha. Neste caso, o candidato é 

solidariamente responsável pela informação financeira e contabilística da sua 

campanha conforme proposto no artigo 21. Em geral, o objetivo dessa Lei é reduzir o 

custo das campanhas, promover o funcionamento dos partidos políticos e estimular a 

participação das mulheres nas eleições.  

Os partidos políticos são classificados como entidades do terceiro setor que 

recebem doações de afiliados. O fato de receberem fundos públicos e doações exige 

transparência contábil, pois precisam provar como o dinheiro está sendo gasto e 

prestar contas aos doadores e as instituições fiscais do governo. Caso haja 

ilegalidades, a lei dos partidos políticos impõe sanções. 
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O §13 do art. 37 da Lei dos Partidos Políticos dispõe sobre os 
pressupostos de responsabilização pessoal, civil e criminal, dos 
dirigentes partidários decorrente da desaprovação das contas e de 
atos ilícitos atribuídos ao partido político. Nos termos do referido 
dispositivo, a viabilidade de qualquer imputação civil ou penal 
“somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável 
resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e 
lesão ao patrimônio do partido”. Trata-se de pressupostos que devem 
ser observados cumulativamente para a imposição de qualquer 
sanção. Logo, inexistindo comprovação de dolo e enriqueci- mento 
ilícito dos dirigentes partidários, bem como de lesão ao patrimônio do 
partido, os dirigentes não serão responsabilizados civil ou penalmente 
pela desaprovação das contas partidárias. (SEVERO e CHAVES, 
2015, p. 87) 
  

Grande parte do dinheiro que um partido político recebe vem de um fundo de 

um Fundo Especial de Assistência a Partidos criado durante o governo Castello 

Blanco. De acordo com o TSE, o Fundo Partidário é um fundo especial de apoio 

financeiro aos partidos políticos cadastrados no TSE e regularmente responsáveis em 

suas contas perante o Tribunal. Os critérios de distribuição interna são definidos por 

cada partido. Deve haver uma contabilidade eficaz para ajudar a verificar o estado 

com a maioria dos afiliados pela diversidade de ideias em nossas políticas e pelo 

número de candidatos eleitos em cada estado.  

Segundo o TSE, ele é distribuído entre as partes de duas formas: (1) 5% dos 

recursos são divididos igualmente entre todos os partidos e (2) 95% distribuídos 

proporcionalmente de acordo com o número de votos que cada partido obteve na 

última eleição geral. O TSE libera as fontes de financiamento do partido a cada mês 

por meio de um duodécimo e multas eleitorais. Grande parte do dinheiro restante vai 

para despesas como manutenção de escritório, pagamentos de pessoal, eventos e 

atividades do dia a dia, como campanhas organizacionais. Segundo Teres (2013), o 

Fundo Partidário é garantido pela Constituição e regulamentado pela Lei 9.096 já 

mencionada anteriormente. No entanto, os indivíduos geralmente preferem doar 

diretamente para um partido político que eles acham que é representado de forma 

ideal, em vez de doar para um fundo, portanto, ele pode ser ignorado. 

Infelizmente, nossos partidos políticos são conhecidos por terem um alto nível 

de desconfiança por parte do povo devido à longa história de escândalos de corrupção 

em nosso sistema político. No último capítulo da longa trajetória do escândalo de 

corrupção no Brasil, a Operação Lava Jato mostrou corrupção formada pelas maiores 
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construtoras do país sobre licitação das principais obras de infraestrutura do país, 

especialmente as realizadas pela Petrobras.  

No cerne político desse esquema está a evidência de que parte da receita do 

contrato foi transferida para recursos financeiros das partes, muito com suspeita de 

preços elevados. Na verdade, suspeita-se que parte dos pagamentos tenha sido feito 

em forma de doação oficial à campanha do então presidente da República, candidato 

à reeleição. Muito embora a Lava Jato tenha sido criticada recentemente a partir de 

vazamentos de conversas entre os procuradores e o juiz Sergio Moro, é relevante 

observar que o processo reacendeu o debate sobre o modelo brasileiro de 

financiamento e prestação de contas de campanha, conforme apontava em Braga 

(2015). 

Nesse sentido, quando a contabilidade eleitoral é necessária, ela sempre 

mostra claramente como o dinheiro chegou ao partido e como foi utilizado, criando 

assim uma relação de confiança entre o eleitor e seu partido ou candidato conforme 

aponta Braga (2015) ao enfatizar que o chamado “Caixa 2” ainda é ilegal. Algumas 

campanhas usam fundos não contabilizados e não declarados, os quais são 

reembolsados a empresários como um benefício político. Essa prática tem efeitos 

adversos, como desigualdade de oportunidades entre os candidatos, abuso de poder 

nas eleições e corrupção.  

As agências de fiscalização precisam ser fortalecidas para coibir essas 

atividades ilegais que afetam negativamente o esclarecimento da finalidade dos 

fundos partidários atribuídos a cada parte. O processo eleitoral brasileiro tem 

avançado muito e se mostrado bastante eficiente nos cenários globais. A justiça 

eleitoral visa garantir eleições seguras, confiáveis, rápidas e precisas. Mas outros 

aspectos também precisavam de progresso, e a contabilidade eleitoral pode dar essa 

contribuição. 

Bacelar (2015, p.12) afirma que os partidos precisam de dinheiro para manter 

suas bases, arcar com os custos e investir em campanhas para afirmar sua posição 

política. E esses investimentos tornaram-se astronômicos. É aí que surge a questão 

do financiamento eleitoral. O financiamento do partido é uma questão controversa em 

praticamente todas as democracias modernas. Além de não ser resolvido, não há um 

modelo a seguir, mas sim sucessos e falhas que o legislativo e o judiciário devem 

considerar para manter e evoluir a qualidade e o funcionamento adequado da 
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democracia. Esse tema vem ganhando cada vez mais atenção não só no Brasil, mas 

em todos os outros países e está avançando significativamente nessa questão. 

Os tribunais eleitorais são conhecidos por fazer grandes avanços na área 

contábil como um dos elementos auxiliares na construção da democracia no Brasil. A 

Constituição prevê a prestação de contas das partes, que deve ser firmada por 

profissional de contabilidade habilitado. Assim, é este profissional responsável por 

adequar toda a gestão da informação das partes com a transparência necessária ao 

cumprimento da legislação vigente em prol da democracia sem corrupção.  

A contabilidade partidária também foi modernizada e as informações são 

transmitidas de forma digital, agilizando a fiscalização dos bens pela Justiça Eleitoral 

e pela Receita Federal. As vantagens dos sistemas de contabilidade eleitoral digital 

são o aumento da transparência e o menor custo de armazenamento de dados pelos 

partidos políticos. Os partidos políticos usam esse recurso para acessar informações. 

Os profissionais de contabilidade eleitoral de partidos políticos precisam 

prestar atenção especial aos custos eleitorais e partidários. Eles são caracterizados 

pela alocação de recursos arrecadados pelos partidos políticos (Mattos et al (2014). 

Mendes e Rios (2014) afirmam que gastos com a campanha só podem ser 

financiado por cheque nominal ou transferência da conta, haja vista as despesas 

eleitorais serem adquiridas pelo candidato ser de sua responsabilidade. Há uma 

modalidade de gasto eleitoral que precisa de atenção no que diz respeito à 

contabilidade partidária: “militância não remunerada”. Estes há muito tempo atuam em 

campanhas eleitorais. Consiste em pessoas que exercem o direito democrático de 

cooperar livremente para o crescimento público do partido e dos candidatos. 

No final da campanha é comum as dívidas, e essas devem ser quitadas de 

acordo com as decisões do tribunal eleitoral e devem ser levadas em consideração 

pelos profissionais da contabilidade. Nesse sentido, Mattos et al (2014) ensinam como 

proceder. O órgão do partido em cada distrito é responsável por todas as dívidas em 

colaboração com o candidato. Nesse caso, não pode haver rejeição de prestação de 

contas. O valor arrecadado para quitar dívidas de campanha está sujeito a restrições 

legais, é retirado de fontes sólidas e deve necessariamente passar pela conta de 

doações.  

Essa conta só pode ser encerrada após o pagamento de todas as dívidas e 

da responsabilidade anual da parte pela liquidação total da dívida, de acordo com o 

cronograma de pagamento e liquidação apresentado no momento da aceitação da 
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dívida. As despesas já incorridas e não pagas até à data da eleição devem ser 

comprovadas por documentos fiscais competentes por meio de comprovativo fiável 

ou autorizado, emitido no dia da realização das despesas. As obrigações de 

campanha que não puderem ser pagas na data da apresentação da prestação de 

contas podem ser assumidas pelos partidos políticos. Mas é necessário apresentar 

um cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo estipulado para 

a prestação de contas do próximo pleito.  

De acordo com a Constituição e a Lei 9.096, todos os partidos devem prestar 

contas ao TSE anualmente e ao final da campanha. A prestação é muito semelhante 

ao que os profissionais de contabilidade em empresas privadas fazem no final do ano. 

Mafessoni (2015) acrescenta que todos os partidos políticos devem prestar contas ao 

tribunal eleitoral. No caso de falecimento de candidato, a prestação de contas do 

período em que fez campanha deve ser realizada sob a orientação de seu gestor 

financeiro ou partido (Res. TSE número 23.406 de 2014, artigo 33, §6º). Todas as 

informações prestadas nas contas das partes encontram-se disponíveis na Internet e 

encontram-se disponíveis para consulta e disponibilização às partes interessadas. 

A contabilidade eleitoral dos partidos ser atenta às informações na tabela de 

prestação de contas do partido para o ano eleitoral. O não cumprimento desses prazos 

de prestação de contas dificultará a elegibilidade e a permanência dos candidatos 

eleitos enquanto a irregularidade persistir. Mafessoni (2015) adverte que o Tribunal 

Eleitoral é obrigado a avisar partidos políticos e candidatos quando foi expirada a 

prestação de contas e se confirma o descumprimento de requisitos. Isso quando não 

há prestação no prazo de 72 horas, sob pena que se considere não prestada.  

A prestação de contas deve ser realizada por meio do Sistema de Prestação 

de Contas Eleitorais (SPCE), um software específico do Judiciário que pode ser 

baixado da Internet. Este software exige que o departamento de contabilidade de um 

partido político insira todas as informações solicitadas. Após as informações 

prestadas, o sistema emitirá laudo contábil atestando a finalização da submissão ao 

tribunal eleitoral por meio eletrônico. Deve ser impresso, assinado e enviado. 

A Resolução TSE 23.406 dispõe que para a prestação de conta é obrigatória 

a advogado para apresentação e contador responsável. Mattos et al (2014) 

argumentam sobre as demonstrações financeiras da seguinte forma: As 

demonstrações financeiras devem conter informações específicas quanto à sua 

natureza, tais como se encontra no artigo 33 da resolução supracitada. 
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Cabe ao TSE fiscalizar com eficácia a escrituração e a prestação de contas. 

O TSE determina que o ato de escrituração contábil só pode ser realizado por 

contador, regularmente inscritos no conselho regional de contabilidade competente. 

Em 2014, o TSE deu um grande passo na colaboração com a contabilidade. Lá, 

começaram a ser exigidas prestações de contas assinadas por especialistas do setor. 

Por meio da contabilidade, os tribunais eleitorais podem aumentar o nível de 

credibilidade em termos de mensuração da origem e destino dos recursos e, por meio 

dos relatórios contábeis, predomina a transparência dos partidos e a fiscalização 

eleitoral (MATTOS et al, 2014). 

Mafessoni (2015) acrescentou que, no que diz respeito aos demonstrativos 

contábil, os contadores dos partidos precisam ter sucesso em suas atividades de 

acordo com as regras do CFC e contribuir para a fiscalização eleitoral e a 

movimentação financeira. Isto para que o contador torne as informações fornecidas 

transparentes e indiscutíveis. Em todo o contexto acima, a contabilidade alinhada com 

a justiça eleitoral oferece uma oportunidade para a contabilidade, bem como para 

fortalecer a fiscalização do processo eleitoral e coibir eleições fraudulentas e práticas 

criminosas, sendo percebida como um fator de progresso.  

A aprovação das atividades dos profissionais da contabilidade foi saudada 

pelos partidos políticos, TSE e eleitorados que acreditaram que a transparência e a 

integridade dentro dos partidos políticos eram possíveis, principalmente pela 

seriedade do trabalho desempenhado por este profissional. Além de apresentar a 

situação econômico-financeira de um partido político, o Conselho Federal de 

Contabilidade tem demonstrado que a contabilidade eleitoral é a única forma de 

mostrar à sociedade quanto custa cada campanha e quem está pagando. 

Mafessoni (2015) acrescenta: a contabilidade existe em todas as 

organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, portanto a utilização 

dessa ferramenta alcança o sucesso dessas organizações e contribui 

significativamente para a transparência de suas atividades. Assim, nada mais justo do 

que a contabilidade vinculada a um ambiente eleitoral que carece de um meio eficaz 

de medir a transparência do patrimônio de um partido e de suas atividades. No 

entanto, a classe de contabilidade ainda carece de informações e doutrina sobre como 

atuar nessa nova área. 

França e Barbosa (2015) argumentam que poucos profissionais da 

contabilidade conseguem administrar a conta de um partido e, além disso, o chefe do 
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partido tem pouco interesse, além de ter pouco interesse na complexidade inerente à 

atividade. Lidar com rigor em face de tais responsabilidades ainda é algo escasso. Os 

presidentes das diretorias partidárias de vários municípios ignoram suas 

responsabilidades e as consequências destas. 

No cenário brasileiro, a regulamentação contábil do terceiro setor ainda é 

muito nova, visto que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) recentemente 

emitiu parecer sobre o assunto e editou as normas técnicas aplicáveis às entidades 

sem fins lucrativos. Em geral, os partidos políticos são regulamentados pela Lei nº 

6.404, de de 1976, que regulamenta as sociedades por ações, portanto possuem as 

mesmas regras exigidas para a contabilidade societária geral. Os partidos políticos 

constituem o terceiro setor, caracterizam-se como entidades sem fins lucrativos, e os 

recursos que compõem as receitas são provenientes de doações e recursos 

partidários.  

Segundo Silva (2012), os profissionais de contabilidade precisam se atualizar 

constantemente com as novas tendências do campo eleitoral, entender a 

aplicabilidade das normas e estar atentos às. O Contador deve estar alinhado as 

atualizações ou revisões da legislação, estar sempre atualizado e conectado à 

realidade virtual (a prestação de contas é feita eletronicamente através da rede), a 

aplicabilidade das principais tecnologias e formas contábeis na prestação de contas. 

O especialista é o responsável pela transparência de todo o financiamento da 

campanha, e isso é profundamente importante. 

A ausência de especialistas para dominar esta área da contabilidade ocorre 

pela falta de iniciativa e de afinidade com o assunto, falta de material de pesquisa. 

Esse campo de atuação requer a participação de todos os profissionais e do público 

em geral, não apenas dos profissionais da contabilidade, facilitando a prestação de 

contas dos partidos políticos e auxiliando a todos na tomada de decisões. (SILVA, 

2012). 

É sabido que a sociedade brasileira vive um contexto de crise política e 

econômica na atualidade. Investigações veiculadas pela mídia, denúncias dos 

acusados e debates partidários ameaçam a credibilidade do sistema partidário 

perante seus representantes. De acordo com o CEPC (Código de Ética Profissional 

do Contador), o profissional da área contábil deve fazer com que seu trabalho seja ser 

exercido com entusiasmo, integridade e competência técnica de acordo com todas as 
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legislações vigentes, principalmente os princípios contábeis e as normas brasileiras 

de contabilidade (CFC, 1996). 

 

Muito tem-se escrito sobre ética, valores, moral e cultura; todo 
indivíduo e organizações precisam estar atentos não só́ às suas 
responsabilidades econômicas e legais, mas também às suas 
responsabilidades éticas, morais e sociais. Essa responsabilidade 
ética corresponde a valores morais específicos. Valores morais que 
dizem respeito a crenças pessoais sobre comportamento eticamente 
correto ou incorreto, tanto por parte do próprio indivíduo quanto com 
relação a outros. É dessa maneira que os valores morais e ética se 
completam. A moral pode ser vista como um conjunto de valores e de 
regras de comportamento que as coletividades, sejam elas nações, 
grupos sociais ou organizações, adotam por julgarem corretos e 
desejáveis, ou seja, a melhor maneira de agir coletivamente, o que é 
bem ou mal, o permitido e o proibido, o certo e o errado, a virtude e o 
vício. O profissional da área contábil deve exercer com ética as 
atribuições e prerrogativas que lhes são prescritas através do Código 
de Ética editado pelo CFC, assim como, desenvolver uma consciência 
voltada a atender as responsabilidades para com a sociedade 
enquanto indivíduo. Somente com condutas pautadas na 
responsabilidade ética, moral e social é que o profissional poderá́ se 
desenvolver, principalmente o profissio9nal contábil, que é o 
responsável pela alimentação das informações que os usuários 
tomam como base e parâmetro para tomarem suas decisões de 
investimento ou gestão. (KOUNROUZAN, S/N, p. 5) 
 

O CEPC não se limita a estabelecer como os contadores devem 

detalhadamente se comportar no exercício da profissão, mas determina como os 

contadores devem se comportar em casos específicas. No art. 5 do CEPC afirma que 

o Contador deve registrar obrigatoriamente todos os fatos que conheça em seu 

exercício que tenha efeitos sobre peças contábeis. Deve assinalar todos os equívocos 

que achou durante o trabalho referente aos normas vigentes no país. Já no art. 11 do 

CEPC é tratada a importância da atuação profissional para a imagem das classes 

contábeis perante a sociedade, os profissionais devem assegurar imagem de classe, 

dignidade profissional e melhorias em suas instituições. 

Tabarin (2017, p.10) diz que participação inadequada dos profissionais da 

contabilidade eleitoral impactará o eixo social dessa ciência. Desaparecendo na forma 

de fundos partidários, as destinações desses valores não são devidamente 

contabilizadas e fiscalizadas, esclarecendo a necessidade de desenvolvimento de 

novos trabalhos que ampliem a base de pesquisas e, consequentemente, a confiança 

dos profissionais de contabilidade. 
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5. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

Segundo a Resolução n.º 23.604/2019 em seu Art. 4, inciso IV, os partidos 

políticos em todos níveis de direção devem, manter escrituração contábil digital, 

observado o disposto no art. 25 desta resolução, sob a responsabilidade de 

profissional de contabilidade habilitado, que permita a aferição da origem de suas 

receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial. 

O artigo 28, caput, estabelece que o partido será obrigado a prestar contas à 

Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente. O TSE institui a 

escrituração digital dos órgãos políticos conforme estabelece o Artigo 28, inciso III, §3 

da Resolução TSE supracitada (BRASIL, 2019) ao dizer que as instituições partidárias 

em todos os campos precisam ter uma escrituração contábil, com ou sem transações 

financeiras de recursos de todos os tipos. 

 

5.1 – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é resultado de grandes 

mudanças sociais que modernizaram a forma como as obrigações são comunicadas 

ao governo. Esse sistema é instrumento que une as ações de validação, recepção, 

armazenagem e autenticação de documentos e livros integrantes da escrituração 

fiscal e comercial de empresas (DECRETO 6.022, 2007). 

O SPED começou com projetos de escrituração contábil digital, escrituração 

fiscal digital e NF-e - ambiente nacional. Em geral, o SPED é dividido em subprojetos. 

Um deles é a Escrituração Contábil Digital – ECD que tem como objetivo substituir o 

livro razão e a impressão de livros por arquivos digitais. Outro é a Escrituração Fiscal 

Digital - EFD: Destina-se a substituir livros fiscais, registros de entrada e saída, 

cálculos de ICMS, cálculos de IPI. Assim como também serve para registros digitais e 

inventário de arquivos. 

Tem a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e: Substitui a emissão de documentos 

impressos por eletrônicos. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e: Substitui por 

por documentos eletrônicos os documentos fiscais. O Conhecimento de Transporte 

Eletrônico - CT-e: destina-se à substituição de documentos fiscais, faturas de serviços 

de transporte e frete ferroviário, conhecimentos de embarque rodoviário, contas de 

água e transporte ferroviário e de aviação.  
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E-Lalur: O objetivo é eliminar a redundância de informações existentes na 

escrituração, LALUR e DIPJ. Central de Balanços para coletar relatórios financeiros e 

informações econômicas e financeiras públicas e disponibilizá-los em mídia 

magnética. EFD-Social, que se encontra em fase de investigação das Instituições 

Tributárias Federais e demais órgãos públicos interessados com o objetivo de 

contemplar a escrituração da folha de pagamento e do Livro Registro de funcionários 

na segunda fase (Receita Federal - site SPED). 

Esta variação de projetos já em curso e em fase de implementação evidencia 

uma reflexão sobre a conhecida simplificação das obrigações assessórias. Destaca-

se para essa nova realidade uma mudança de cenário que está longe de simplificar 

as obrigações perante o fisco. Para entender a criação de sistemas públicos de 

escrituração digital, precisamos entender um pouco sobre a história do SPED. 

Os SPEDs, em linhas gerais, foram desenvolvidos para atender às 

necessidades de informação do fisco como forma de fiscalizar e administrar com 

eficácia a atividade econômica, podendo aumentar sua receita. O sistema público de 

escrituração digital visa realizar a integração entre as autoridades fiscais de forma 

padronizada das informações fiscais e contábeis. O SPED propõe aos contribuintes 

racionalizar as informações e as obrigações acessórias, reduzir as obrigações 

existentes e convertê-las em um pequeno número de obrigações de forma unificada. 

 A sugestão é usar cruzamento de dados e auditorias proprietárias para 

acessar rapidamente as informações para fiscalização eletronicamente e de forma 

mais eficaz para identificar evasão e fraude fiscal. O Fisco aproveitou a oportunidade 

para promulgar o Decreto nº 6.022, em 2007. O SPED fez parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010). Mais um avanço 

na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. Em geral, iniciou-se a 

modernização dos sistemas utilizados para cumprir as obrigações acessórias. 

 

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS 

 

De acordo com a Constituição de 1988 e a Lei 9.096 de 1995, devem os 

partidos apresentar suas contas ao TSE ao final da campanha e com referência à 

administração a cada ano. A apresentação destas contas é muito semelhante a uma 

empresa e ao final do ano fiscal, pois emitem relatórios contábeis para apoiar os 

usuários dessas informações. 
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Todos os partidos tem que prestar contas a justiça eleitoral, assim como 

comitês financeiros, candidatos não eleitos e os eleitos, mesmo aqueles que não 

tenham realizado a campanha. Quando no caso de falecimento de candidato, deve 

haver prestação de contas também, o que é feito em relação ao período em que 

estava em campanha, sendo feita a prestação de contas por direção partidária ou 

administrador financeiro (Res. TSE 23.406 / 2014, art. 33, §6). A falta de transações 

financeiras não isenta candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos da 

contabilidade. A conta deve comprovar a transação por meio de extratos bancários e 

documentos exigidos pelo tribunal eleitoral (MATTOS et al, 2014).  

Todos os processos de responsabilização dos partidos políticos são abertos 

ao público, disponíveis na Internet, e disponíveis para consulta e disponibilização às 

partes interessadas responsáveis pelo custo e utilização dos documentos recebidos. 

Na utilização destes dados, há possibilidade de os partidos representar na justiça 

eleitoral a impugnação, depois de 15 dias de diploma do candidato que foi de fato 

eleito, fazendo assim um relato de provas e fatos relativos a transgressão de normas 

da lei sobre arrecadação financeira (MATTOS; MENDES; RIOS, 2014). De acordo 

com Mattos et al (2014) as prestações de contas são altamente relevantes, pois 

enfatizam a transparência durante as atividades de campanha.  

A verificação da prestação de uma conta começa com uma parcial, e se você 

não apresentar a conta, ou se apresentar a conta de uma forma que não corresponda 

à realidade das transações que aconteceu antes da entrega, é muito grave. Prejudica 

a credibilidade da prestação de contas. O Manual de Arrecadação, Gastos e 

Prestação (2014) diz que se o candidato e partido político não apresentarem conta 

parcial, o Tribunal Eleitoral divulgará o saldo financeiro, débitos e créditos do extrato 

bancário enviado pela instituição financeira, sendo que isso não estará cumprindo a 

obrigação de apresentar de conta parcial. Ressalta-se que a prestação parcial de 

conta é considerada recebida apenas se a declaração de prestação de conta tiver sido 

emitida pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitoral (SPCE) ao final do processo 

de apresentação. 

Justiça eleitoral impõe pela Resolução No. 23.406 de 2014, em seus artigos 

36 e o 38, prazo de prestação de contas. De acordo com o Manual (2014) supracitado, 

o descumprimento desses prazos impedirá a elegibilidade dos candidatos eleitos 

enquanto persistir a omissão. Vencido o prazo de prestação de contas e verificadas 

as violações, o Tribunal Eleitoral obriga-se a prestá-las no prazo de 72 horas, sob 
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pena de penalização determinada pela falta de prestação, pelos partidos políticos e 

candidatos. 

Nesse supracitado Manual (2014) de prestação de contas partidárias, pela 

resolução TSE 23.406, no artigo 33 delimita como deve ser apresentada a prestação 

de contas. 

 

Tabela 1: Composição das Prestações de Contas 

PELAS SEGUINTES INFORMAÇÕES 

Qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos do 

candidato, do partido político ou do comitê financeiro; 

Recibos eleitorais emitidos; 

Recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou 

estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou 

serviços e da promoção de eventos; 

Receitas estimáveis em dinheiro, descrevendo: (1) O bem recebido, informando a 

quantidade, o valor unitário e a avaliação pelos preços praticados no mercado, com 

a identificação da fonte de avaliação; (2) O serviço prestado, informando a avaliação 

realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, 

sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor 

informado seja inferior a estes. 

Doações efetuadas a partidos políticos, a comitês financeiros e a candidatos; 

Receitas e despesas, especificando-as, bem como eventuais sobras ou dívidas de 

campanha 

Despesas efetuadas; 

Comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, 

discriminando o período de realização, o valor total auferido, o custo total, as 

especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos 

adquirentes dos bens ou serviços; 

Despesas pagas após a eleição, discriminando as obrigações assumidas até a data 

do pleito e pagas após essa data; 



31 

 

Tabela 1: Composição das Prestações de Contas 

Conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela 

instituição bancária, a qual deverá ser apresentada quando houver diferença entre 

o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário 

registrado em extrato, de forma a justificá-la; 

PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Extratos da conta bancária aberta em nome do candidato, partido político ou comitê 

financeiro, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo 

Partidário, quando for o caso, demonstrando a movimentação financeira ou a sua 

ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, 

vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais, ou 

que omitam qualquer movimentação financeira; 

Comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção 

partidária das sobras financeiras de campanha; 

 

Cópia do contrato firmado com instituição financeira ou administradora de cartão de 

crédito, com o respectivo extrato das operações realizadas, se for o caso; 

Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados 

com recursos do Fundo Partidário; 

Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras 

de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver; 

Termo de assunção de dívida, nos termos do art. 30, § 2º, da Resolução-TSE no 

23.406/2014; 

Instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas. 

O prestador de contas e o profissional de contabilidade responsável deverão assinar 

a prestação de contas. 

Fonte: Jusbrasil (2016) 
 

Como podemos observar na tabela supracitada, todo o processo de 

arrecadação de recursos para a campanha deve seguir rigorosamente os padrões 

exigidos pelo TSE, devendo os partidos e candidatos se munirem de tais documentos 

e comprovantes, a fim de manter total transparência em suas prestações de contas. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia buscou discutir a responsabilidade do profissional contábil 

em relação a prestação de contas partidárias a partir da busca pela resposta ao 

seguinte problema: qual a importância do profissional contábil no que se refere ao 

esforço de tornar as contas partidárias alinhadas com a legislação? 

Como foi possível constatar, o profissional contábil possui diversas formas de 

contribuir para a sociedades, desde aplicando seus conhecimentos para o setor 

privado nas empresas até operando nos órgãos públicos ajudando no processo de 

fiscalização e controle patrimonial e financeiro desses órgãos. Mas no que se refere a 

Contabilidade Eleitoral, que é aquela aplicada também a prestação de contas de 

partidos políticos, há singularidades específicas. 

Em comum com os outros ramos de atuação, a contabilidade eleitoral tem a 

responsabilidade imposta pelo seu código de ética que deve ser aplicado a todos os 

ramos de especialização e atuação desse profissional. A contabilidade lida com 

informações financeiras e patrimoniais com grande importância legal, pois é nela que 

se podem realizar diversos tipos de fraudes caso o profissional não atue com ética. 

No caso da responsabilidade em relação a prestação de contas partidárias, o 

profissional tem um lugar muito fundamental na democracia: ajudar a combater a 

corrupção dos partidos que, sem a prestação de contas adequadas, não pode ser 

realizada, dada a cinzenta linha entre legalidade e ilegalidade que tem sido comum 

no Brasil cuja corrupção é deveras naturalizada. A prestação de contas de partidos 

tem, como ficou mostrado no último capítulo, tamanha complexidade que prescinde 

de um profissional especialista nisso que é exatamente o profissional contábil.  
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