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Prezado candidato, 

 

Pensando em auxiliá-lo nas eleições de 2020, elaboramos este manual a fim 

de elucidar as principais dúvidas em relação à prestação de contas eleitorais. 

As informações contidas neste, têm fulcro na legislação vigente, 

especialmente: 

CRFB/1998; 

Lei 9.504/1997; 

Resolução 23.607/2019 – TSE. 

Ressaltamos que este material informativo não substitui o texto das leis, 

resoluções e demais atos normativos exarados pelo Tribunal Superior 

Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. 

Desejo sucesso no pleito e coloco minha equipe à sua disposição para 

eventuais dúvidas e demais esclarecimentos. 

 

 

Curitiba, outubro de 2020. 

 

 

Deputado Requião Filho 
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1- PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRAZOS 

Prestação de contas parcial: Entre 21 e 25 de outubro  

Prestação de Contas Final: 15 de dezembro 

Prazo para informação de recursos recebidos, via Sistema de Prestação 

de Contas Eleitorais (SPCE), para divulgação na internet: 72 horas. 

 

 

 

2- CONTAS BANCÁRIAS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

O partido possui três contas que são movimentadas durante a campanha: 

01- Conta “Doações para Campanha”: é permanente e não precisa ser 

encerrada após o término do período eleitoral.  

02- Conta “Fundo Partidário”: Os recursos desta conta só podem ser 

transferidos para a conta do “Fundo Partidário” dos candidatos. 

03-  Conta “Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha (FEFC)”: 

Utilizada exclusivamente para trânsito de recursos oriundos do FEFC.  

 

CANDIDATOS 

São três as contas de campanha do candidato:  

01- Conta "Doações para Campanha" Nesta conta, entrarão as doações de 

pessoas físicas, recursos arrecadados por vaquinha virtual (crowdfunding) e 

repasses do partido político (oriundos da conta “Doações para Campanha”). 

02- Conta Fundo Partidário Utilizada exclusivamente para trânsito de 

recursos oriundos do Fundo Partidário (repasses do partido político). 

03- Conta “Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha (FEFC)”: 

Utilizada exclusivamente para trânsito de recursos oriundos do FEFC.  
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CONTAS BANCÁRIAS – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

As contas dos candidatos devem ser abertas, obrigatoriamente, no prazo de  

dez dias do deferimento do CNPJ de campanha, em conformidade com o 

disposto no art. 8º da Res. 23.607/2019.  

Ressalta-se que é necessário abrir conta mesmo que não haja movimentação 

financeira.  

O Candidato que desistir da candidatura até 10 dias após o deferimento do 

CNPJ de campanha, ou que morar em município em que não haja agência 

bancária, não precisa abrir conta bancária. 

Candidato(a)s a Vice-Prefeito(a)  não precisam abrir conta de campanha. 

Caso o façam, os extratos de movimentação financeira devem integrar a 

prestação de contas do postulante a prefeito(a). 

Não pode haver movimentação de recursos fora das contas e nem trânsito de 

recursos de natureza distinta entre as contas. Há restrições e determinações 

específicas para cada uma das contas, a depender da origem dos recursos. 

Verbas do FEFC e do Fundo Partidário, por exemplo, não podem ser 

transferidas a outros partidos.  

Ao final da campanha, as sobras de recursos de cada uma das contas têm 

destinação diferente:  

Fundo Partidário => Conta “Fundo Partidário” do Partido Político. 

Conta “Doações para Campanha” => Conta “Outros Recursos” do Partido 

Político. 

FEFC => Tesouro Nacional (recolhimento feito por GRU, no momento da 

apresentação da prestação de contas). 

 

REQUISITOS PARA ABERTURA DE CONTAS 

CANDIDATOS 

- Comprovante de inscrição no CNPJ - Disponível em: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servico 

s/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servico%20s/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servico%20s/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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- Requerimento de abertura de Conta Bancária (RAC) - Disponível no - -

endereço: www.http://inter01.tse.jus.br/rac/#/eleitoral 

- RG, CPF e comprovante de residência em nome do candidato. 

Além dos documentos acima elencados, caso o candidato opte por delegar a 

o trânsito financeiro a uma outra pessoa, é preciso indicar os nomes dos 

responsáveis pela movimentação das contas bancárias com endereço 

atualizado. 

IMPORTANTE: O candidato não é obrigado a indicar um administrador 

financeiro.  

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

- Requerimento de Abertura de Conta Bancária (RAC) Disponível em: 

www.http://inter01.tse.jus.br/rac/#/eleitoral 

- Comprovante de inscrição no CNPJ Disponível em: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servico 

s/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

- Certidão de composição partidária Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-composicao-partidaria 

E também: indicação dos responsáveis pela movimentação das contas 

bancárias com endereço atualizado. 

 

 

 

3- ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA CAMPANHA 

ELEITORAL 

FONTES DE RECURSOS (art. 15 da Res. 23.607/2019): 

São admitidos recursos provenientes de: 

 I- Recursos próprios dos candidatos;  

 II- Doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas; 

http://www.http/inter01.tse.jus.br/rac/#/eleitoral
http://www.http/inter01.tse.jus.br/rac/#/eleitoral
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servico%20s/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servico%20s/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-composicao-partidaria
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 III- Doações de outros partidos políticos e de outros candidatos; 

 IV- Comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de 

arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político; 

V- Recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua 

origem e que sejam provenientes:  

a) Do Fundo Partidário;  

b) Do FEFC;  

c) De doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;  

d) De contribuições dos seus filiados; 

e) Da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de 

arrecadação;  

f) De rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos 

políticos  

VI- Rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades (ou 

alienação de bens). 

IMPORTANTE: É proibida a transferência para a campanha de recursos 

oriundos de pessoas jurídicas pelos partidos políticos (STF, ADI 4.650). 

 

VEDAÇÕES: 

- É proibido receber doações de pessoas jurídicas e de pessoas físicas 

permissionárias de serviço público. 

- Uso de moedas virtuais 

- Uso de recursos de origem estrangeira.  

- Recursos de origem não identificada, por: 

I- Falta ou identificação incorreta do doador;  

II- Falta do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros 

candidatos ou partidos;  

III- Indicação de CPF ou CNPJ inválidos;  
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IV- Doações acima de R$ 1.064,00 não feitas por transferência, quando 

impossibilitada a devolução ao doador;  

V- Doações sem identificação do CPF/CNPJ no extrato ou em documento 

bancário;  

VI- Recursos provenientes de outras contas bancárias que não as de 

campanha;  

VII- Doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na RFB 

que impossibilitem a identificação da origem real do doador; 

VIII- Recursos utilizados para a quitação de empréstimos cuja origem não 

seja comprovada.  

 

 

4- PROCEDIMENTOS PARA DOAÇÕES 

(art. 21 da Res. 23.607/2019): 

 

As doações podem ser realizadas por meio de:  

I- Transação bancária, com identificação obrigatória do CPF do doador; 

II- Doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em 

dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o 

responsável direto pela prestação dos serviços; 

III- Financiamento coletivo (vaquinha virtual ou crowdfunding). 

IMPORTANTE: Doações acima de R$ 1.064,10 só podem ser feitas por 

transferência bancária direta (com exceção de doação de bens e/ou serviços 

por valor estimado). 

DOAÇÕES ESTIMÁVEIS 

Os bens e/ou serviços estimáveis, doados por pessoa física, devem 

constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas 

ou integrar seu patrimônio – desde antes do pedido de registro da candidatura 

(Art. 25, caput e §2º da Res. 23.607/2019). 

As doações estimáveis devem ser avaliadas com base nos preços praticados 

no mercado no momento de sua realização (indicar fonte de avaliação).  
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Devem ser comprovadas por:  

I - documento fiscal ou comprovante ou instrumento de doação 

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo 

doador;  

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de 

serviço próprio ou atividades econômicas. 

IMPORTANTE:  Os valores das doações estimáveis são considerados para 

fins de aferição do limite de gastos da campanha. As doações estimáveis 

também devem estar dentro dos limites de pessoa física. 

 

 

5- PROCEDIMENTO EM CASO DE IRRREGULARIDADE 

Caso haja irregularidade na prestação de contas, o candidato pode identifica-

la e retificá-la no SPCE, antes da autuação da prestação de contas. O valor 

deve ser devolvido ao doador ou, caso não seja possível, transferido ao 

Tesouro Nacional via GRU. 

 

 

 

6- COMERCIALIZAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS, PROMOÇÃO 

DE EVENTOS (art. 30 da Res. 23.607/2019) 

Exigências:  

- Comunicação formal à Justiça Eleitoral, com antecedência de 5 (cinco) 

dias;  

- Manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à 

comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida. 

Os valores arrecadados constituem doação, devendo observância regras 

aplicáveis às doações. 

Quando os serviços prestados constituírem doação estimável, também deve 

haver observância das determinações legais referentes a doações. 
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7- VAQUINHA VIRTUAL (CROWDFUNDING) 

Permitida desde o dia 15 de maio de 2020, os valores arrecadados são 

liberados após a confirmação da abertura da conta de campanha. A saber: 

- As doações são contabilizadas no valor bruto da doação. 

- Os valores recebidos devem ser depositados na conta “Doações para 

Campanha” (art. 22, §4º da Res. 23.607/2019).  

- Todas as doações realizadas pela plataforma de arrecadação devem ser 

identificadas e comunicadas à Justiça Eleitoral dentro do prazo de 72 horas. 

- As taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras devem ser lançadas 

como despesas de campanha eleitoral (art. 23, parágrafo único da Res. 

23.607/2019).  

- Incumbe à entidade arrecadadora a identificação dos doadores e a emissão 

dos recibos (Art. 22, IV e §6º da Res. 23.607/2019 e Lei nº 9.504/1997, art. 

23, § 4º, IV, "b"). 

- A divulgação do crowdfunding deve observar os limites aplicáveis à 

propaganda eleitoral na internet. (Art. 22, X da Res. 23.607/2019). 

 

 

8- DOAÇÕES ENTRE PARTIDOS E CANDIDATOS 

Doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre 

partidos políticos, entre partido político e candidato e entre candidatos 

também estão sujeitas à emissão de recibos (Art. 29 da Res. 23.607/2019, 

STF ADI nº 5.394) e devem ser identificadas pelo CPF do doador originário. 

Devem ser lançadas nas prestações dos candidatos como transferência 

oriunda dos partidos (receita) e nas prestações dos partidos como 

transferência aos candidatos (doação). 
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9- RECURSOS PRÓPRIOS DE CANDITADOS: 

Os recursos próprios não podem ultrapassar 10% do limite global de gastos  

previstos para o cargo em que concorrer (Art. 27, §1º da Res. 23.607/2019). 

 

 

 

10- COMPROVAÇÃO DE RECEITAS 

RECIBOS ELEITORAIS (art. 7º da Res. 23.607/2019): 

Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de 

recursos. 

 

 

 

11- APLICAÇÃO DE RECURSOS 

GASTOS ELEITORAIS (art. 38 da Res. 23.607/2019): 

 

Os gastos podem ser efetivados a partir da obtenção do CNPJ. 

O desembolso financeiro, no entanto, só pode ser feito após a abertura das 

contas. Para todo gasto efetuado, devem ser emitidos nota fiscal ou recibo 

(SOMENTE QUANDO A LEGISLAÇÃO PERMITE O RECIBO) 

Os gastos só podem ser efetuados por meio de:  

I- Cheque nominal cruzado;  

II- Transferência bancária;  

III- Débito em conta; ou  

IV- Cartão de débito da conta bancária.  

IMPORTANTE: Também são considerados “gastos eleitorais”, sujeitos aos 

limites fixados:  
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- as multas aplicadas por infração à legislação eleitoral até a data das 

eleições,  exceto multas aplicadas por propaganda antecipada (art. 37, 

parágrafo único da Res. 23.607/2019)  

- doações para outros partidos políticos ou outros candidatos (art. 35, §7º da 

Res. 23.607/2019)  

Não são considerados gastos eleitorais e não podem ser pagos com 

recursos de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do 

candidato (Art. 35, §6º da Res. 23.607/2019): 

- combustível e manutenção de veículo usado pelo candidato na campanha; 

- alimentação e hospedagem próprios;  

- uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física; 

- remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo. 

ATENÇÃO: 

Os gastos eleitorais efetivam-se na data de sua contratação, por isso, esta é a 

data que deve ser considerada para fins de atendimento aos prazos para 

cadastro dos gastos no SPCE, conforme versa o art. 36, §1º da Res. 

23.607/2019. Dívidas assumidas até a data de apresentação  parcial de contas 

devem necessariamente constar nesta. 

 

 

 

12- LIMITES GERAIS DE GASTOS 

Os limites de gasto para cada município estão disponíveis para consulta em: 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-

gastos-eleicoes-

2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/at_download/file 

 

 

 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/at_download/file
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13- OUTRAS LIMITAÇÕES 

- Alimentação de pessoal que prestar serviço à campanha: 10% do total gasto 

na campanha. 

- Contratação de militância e mobilização de rua: Há limite específico para 

a contratação de pessoal para militância e mobilização. O valor máximo pode 

ser consultado no  site do TSE. 

- Aluguel de veículos automotores: 20% do total gasto na campanha eleitoral.  

- Doações de Pessoas Físicas: O total de doações realizadas à campanha não 

pode ultrapassar 10% dos rendimentos declarados pelo doador no ano 

anterior, ou 10% do teto da isenção, para os que não declararem renda (Art. 

27, caput, da Res. 23.607/2019), incluindo os casos de doação estimável, 

excetuando a utilização de bens móveis e imóveis ou prestação de serviços 

próprios, desde que não ultrapasse o valor estimado de R$ 40.000,00. 

 

IMPORTANTE: Gastos advocatícios e de contabilidade relacionados à 

prestação de serviços em campanhas  não integram tais limitações (art. 18-

A, parágrafo único da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, §5º da Res. 23.607/2019). 

 

 

 

14- CAMPANHA VIRTUAL 

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO 

Tanto o impulsionamento de conteúdo quanto a priorização paga de 

conteúdos em aplicativos de buscas na internet são autorizados. 

Estes sistemas costumam funcionar por compra de créditos, deste modo, o 

candidato insere créditos na plataforma, indicando a conta de campanha, e 

os utiliza durante determinado período. 

São  as notas fiscais que devem ser declaradas na prestação de contas (e não 

os boletos de crédito). Os créditos contratados e não utilizados até o final da 

campanha devem ser transferidos como “sobras de campanha”, até a data 

prevista para a apresentação das contas  ao Tesouro Nacional, caso tratar-se 
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de recursos oriundos do FEFC; - ao partido político, via conta “Fundo 

Partidário” ou “Outros Recursos”, a depender da origem dos recursos. 

 

 

15- FUNDO DE CAIXA 

Gastos de pequeno vulto podem ser efetuados em espécie. Para isso, o órgão 

partidário e o candidato podem constituir uma reserva em dinheiro (Fundo 

de Caixa). Os valores que integrarem esse Fundo precisam passar antes pela 

conta bancária específica (o saque deve ser feito por cartão de débito ou 

cheque nominal em nome do próprio sacado) e não podem superar 2% do 

total de gastos contratados. O candidato a vice não pode constituir Fundo 

de Caixa. 

 

 

 

16- DESPESAS ASSUMIDAS PELO PARTIDO 

Despesas e custos assumidos pelo partido são registrados:  

I- Integralmente como despesas financeiras na conta do partido;  

II- Como transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos 

beneficiados, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas 

beneficiadas, na proporção do benefício auferido (exceto doações estimáveis 

decorrentes de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade)  

IMPORTANTE: O Material gráfico conjunto pode ser declarado só na 

prestação de contas daquele que efetuou o gasto (art. 38, §2º da Lei nº 

9.504/97). 
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17- COMPROVAÇÃO DE DESPESAS 

A comprovação dos gastos efetuados deve ser feita sempre por nota fiscal ou 

recibo e documentação adicional. Quando possível, apresentar relatório com 

a discriminação pormenorizada dos serviços contratados (dia, local, tamanho 

de material gráfico, etc.) 

 

 

 

18- LIMITE PARA ARRECADAÇÃO E ASSUNÇÃO DE DIVIDAS 

Os partidos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até 

o dia da eleição. Após este prazo, é permitida a arrecadação de recursos 

exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o 

dia da eleição, que devem estar integralmente quitadas até o prazo de entrega 

da prestação de contas. Débitos eventualmente remanescentes podem ser 

assumidos pelo partido. A assunção da dívida de campanha somente é feita 

pelo órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da 

prestação de contas final, de:  

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o 

valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;  

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado 

para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;  

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do 

débito assumido. 

 

 

 

19- PRINCIPAIS ASPECTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

(art. 53 da Res. Nº 23.607/2019): 

A prestação de contas deve ser composta  

I - pelas seguintes informações:  
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a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de 

recursos e do profissional habilitado em contabilidade e do advogado;  

b) recibos eleitorais emitidos;  

c) 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; 

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição: 1. do bem recebido, da 

quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no 

mercado, com a identificação da fonte de avaliação; 2. do serviço prestado, 

da 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;  

e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;  

f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu 

candidato, e vice-versa;  

g) receitas e despesas, especificadas;  

h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;  

i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político; 

 j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;  

k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com 

a discriminação do 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;  

l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela 

instituição bancária, a qual deve 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; 

II - pelos seguintes documentos:  

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido 

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

Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), demonstrando a 
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movimentação financeira ou 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;  

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva 

direção partidária das sobras financeiras de campanha; 

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais 

realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);  

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento 

das sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, 

quando houver;  

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de 

assunção de dívida pelo partido político, acompanhada da documentação 

referida no item “Limite para Arrecadação/Despesas e Assunção de Dívida 

pelo Partido”;  

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação 

de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial 

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte 

vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos 

provenientes de origem não identificada;  

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes. Os documentos 

devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica 

gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de 

reapresentação:  

I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia 

que torna os dados pesquisáveis;  

II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em 

pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste 

artigo a que se referem. 
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LINKS ÚTEIS 

TSE: http://www.tse.jus.br/ 

TRE-PR: http://www.tre-pr.jus.br/ 

Calendário Eleitoral: http://www.tse.jus.br/eleicoes/calendario-

eleitoral/calendario-eleitoral 

Resolução 23.607/2019: 

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-607-

de-17-de-dezembro-de-2019 

ADI 4650 STF: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308746530&ext=.p

df 

Lei 9.504/1997 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9504.htm 

Gabinete Parlamentar: https://www.requiaofilho.com.br/ 
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