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Faz parte do programa elaborado pela Escola Judiciária 

Eleitoral (EJE) deste Tribunal, em comemoração aos dez anos da Lei n° 

9.504, de 1997, o lançamento de coleção de livros sobre a evolução da 

referida Lei e da regulamentação editada por esta Corte para cada uma 

das eleições. 

Este volume tem o objetivo de ilustrar a evolução das normas 

para aplicação da Lei das Eleições no que se refere à prestação de contas 

das campanhas, consistindo em estudo comparativo das Instruções 

emanadas do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 1998 a 2006, 

contemplando também as resoluções complementares e modificadoras. 

O leitor poderá verificar que a cada eleição o TSE vem 

aperfeiçoando a fiscalização das contas, buscando a origem dos recursos 

financeiros auferidos e aplicados nas campanhas e, por conseguinte, 

visando detectar as irregularidades e as influências indevidas do poder 

econômico no processo eleitoral, de modo a torná-lo legítimo. 

Cabe destacar que na redação original da Lei n° 9.504/97 não 

havia previsão de sanções aplicáveis aos candidatos que tiveram 

rejeitadas as contas de sua campanha. Essa situação perdurou até que, 

estimulado pela crise política que se instalou no País em fins de 2005, o 

legislador buscou, pelas alterações introduzidas pela Lei n° 11.300/2006, 

corrigir a inexistência de meios para que a Justiça Eleitoral possa 

efetivamente combater a impunidade, respondendo aos anseios da 

sociedade. 

Nesse contexto, merecem destaque os arts. 22, § 3º, e 30-A 

da referida lei, que estabeleceram sanções aos candidatos. 
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Entre os principais aperfeiçoamentos promovidos pela Justiça 

Eleitoral na regulamentação da prestação de contas destacam-se o 

desenvolvimento de sistema eletrônico para exame automatizado das 

contas; o convênio firmado em 2002 com a Secretaria da Receita Federal, 

instituindo CNPJ para conta bancária específica de campanha; e o 

cotejamento de informações declaradas por CPF e CNPJ de doadores e 

fornecedores, mediante os dados daquela instituição. 

Merece menção que a Instrução de 2004, visando a maior 

transparência possível nas eleições, já previa, embora de forma 

voluntária, a possibilidade de o eleitor vir a saber, antes da eleição, a 

origem do financiamento das campanhas. 

Outra iniciativa da Justiça Eleitoral foi a Portaria Conjunta - 

SRF/TSE nº 74, que possibilitou, nas declarações de ajuste anual do 

imposto de renda, campos específicos para identificar doações feitas às 

campanhas eleitorais. 

Cabe ressaltar, ainda, que o TSE ousou ao estabelecer, nas 

Instruções editadas em 5.3.2006, que o candidato não poderia receber 

recursos em dinheiro, entendimento mais uma vez encampado pela Lei nº 

11.300/2006, e que no material impresso de propaganda eleitoral deveria 

constar o número de inscrição no CNPJ da empresa que o confeccionou. 

As inovações, tanto as que advieram por força legislativa 

quanto as que decorreram de interpretação jurisprudencial, estão 

destacadas neste compêndio, que além de fonte de consulta para os 

interessados na matéria, pretende facilitar a visualização das alterações 

ocorridas nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral ao longo de dez 

anos. 
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