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A Lei nº 13.877/2019 alterou, entre outras providências as Leis nºs 9.096/1995, 9.504/1997, 4.737/1965 ( 

Código Eleitoral ) e 13.831/2019, que dispõem sobre partidos políticos e estabelecem normais para eleições. 

Entre as alterações ora introduzidas, destacamos que: 

a) Cadastro eleitoral de filiados eletrônico: a Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos 

nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações 

de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número 

do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras; 

b) Apresentação de balanço à Justiça Eleitoral: o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça 

Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte (anteriormente, esse 

prazo era até 30 de abril do ano seguinte). Observa-se, também, que: 

b.1) para exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade deve gerar e 

disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas; 

b.2) os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente 

com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos 

partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor; 

c) Certidão ou documento da administração pública: a Justiça Eleitoral não pode exigir dos partidos 

políticos apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por 

entidade bancária e do sistema financeiro que mantêm convênio ou integração de sistemas eletrônicos que 

realizam o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral; 

d) Doações a partidos políticos: opartido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para 

constituição de seus fundos. Referidas doações podem ser feitas: 

d.1) diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos 

órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, 

juntamente com o balanço contábil; e 

d.2) outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus 

valores em moeda corrente. 

As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de 

cheques (cruzados e nominais) ou transferência eletrônica de depósitos; depósitos em espécie devidamente 

identificados; e mecanismo disponível no site do partido na Internet que permita o uso de cartão de crédito, 

cartão de débito, emissão online de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta, no formato único 

e no formato recorrente, e outras modalidades,desde que seja possível a identificação do doador e a emissão 

obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada; 
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e) Contratação de serviços de consultoria contábil e de advocacia:  

e.1) além das destinações já previstas, os recursos do fundo partidário também poderão ser destinados à 

contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações 

de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, 

bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao 

processo eleitoral; 

e.2) serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as 

efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Para esse efeito, os gastos advocatícios e de 

contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em 

campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de 

candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor 

dificuldade ao exercício da ampla defesa; 

e.3) qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 

1.000 Ufir, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Fica excluído desse limite o pagamento 

de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas 

eleitorais e em favor destas. Para esse efeito, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação 

eleitoral; 

e.4) o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços 

advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor 

destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não 

será considerado para a aferição do limite: 

e.4.1) de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição; e 

e.4.2) não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. 

No mais, os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de 

contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como 

transferência aos candidatos. 

(Lei nº 13.877/2019 - DOU 1 de 27.09.2019 - Edição Extra) 
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