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RESUMO 

 

Os partidos políticos são entidades que pela Lei nº 9.096/1995 possuem a obrigatoriedade de 
realizar prestação de contas anualmente. As principais receitas dessas entidades são as 
contribuições dos filiados e os recursos previstos no orçamento da União, oriundo do Fundo 
Partidário. A prestação de contas dos Partidos Políticos tem como objetivo verificar se as 
informações prestadas por essas entidades condizem com a real movimentação contábil e 
financeira. Este estudo teve como objetivo geral averiguar a operacionalização das 
informações produzidas pela contabilidade aplicada aos Partidos Políticos, contribuindo assim 
para o aperfeiçoamento do processo de prestação de contas. A coleta de dados foi realizada 
por meio de pesquisa de campo com aplicação de questionários nas sedes dos Partidos 
Políticos com atuação no Estado do Ceará. Também foi feita uma pesquisa documental, onde, 
utilizou-se de análise de conteúdo, verificando os pareceres técnicos e do pleno do TRE-CE 
nos exercícios de 2008 a 2010. Esta pesquisa se caracteriza como exploratória-descritiva com 
abordagem qualitativa. Dos trinta partidos com atuação no Ceará, somente dezenove 
responderam ao questionário, onde a maioria possui a contabilidade terceirizada, observaram-
se algumas dificuldades na elaboração das peças que compõem a prestações de contas: como 
deficiência no sistema usado para prestar contas, informações oriundas de fontes não 
contábeis e informações recebidas tardiamente ou atrasadas, porém a maioria utiliza a 
contabilidade partidária para outros fins além das exigências do processo de prestação de 
contas. Já a pesquisa documental limitou-se ao número de prestações de contas enviadas ao 
TRE-CE no período de 2008 a 2010. No seu desenvolvimento, pôde-se verificar que a 
atividade em questão necessita de uma atenção especial por parte dos contabilistas, visto que 
se constatou que ainda são muitas as prestações de contas julgadas pela Justiça Eleitoral como 
desaprovadas ou aprovadas com ressalvas, evidenciando que erros e irregularidades são 
comumente encontrados neste tipo de processo. 

 

Palavras-chave: Accoutability. Prestação de Contas. Contabilidade Pública. Partidos 
Políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Political parties are entities under Law No. 9.096/1995 they are obligated to conduct 
accountability annually. The main income of these entities are the contributions of members 
and resources in the budget of the Union, coming from the party fund. Accountability of 
Political Parties is to verify if the information provided by these entities consistent with the 
actual handling accounting and financial. This study aimed to investigate the operation of the 
information produced by the accounting applied to political parties, thus contributing to the 
improvement of the process of accountability. Data collection was conducted through field 
research with questionnaires at the headquarters of political parties operating in the State of 
Ceará. Was also made a documentary research, where we used content analysis, checking the 
technical advice and full of TRE-CE in the years 2008-2010. This research is characterized as 
exploratory and descriptive qualitative approach. Thirty parties acting in Ceará, only nineteen 
responded to the questionnaire, where most have outsourced accounting, had some difficulties 
in the preparation of the parts that make up the deficiency as accountability system used for 
accountability, information from sources other than accounting and information received late 
or delayed, but the majority use the accounting party for purposes other than the requirements 
of the process of accountability. As for the documentary research was limited to the number 
of statements of account sent to TRE-EC in the period 2008-2010. In its development, it was 
observed that the activity in scope requires special attention on the part of accountants, since 
it was found that there are still many benefits accounts as judged by the Electoral Court 
disapproved or approved with reservations, showing that errors and irregularities are 
commonly found in this type of process. 

 

Keywords: Accoutability. Public Accounting. Political Parties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 17, inciso III, determina que seja livre a 

criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos desde que observados alguns 

preceitos dentre os quais se encontra a prestação de contas à justiça eleitoral. Em 19 de 

setembro de 1995, surgiu a Lei n° 9.096/95 (Lei dos partidos políticos), que regulamenta os 

partidos políticos na sua organização e funcionamento, dispondo também em seu Título III – 

Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, em seu primeiro capítulo normas referentes à 

prestação de contas. 

A Resolução TSE n. ° 21.841/2004 afirma que na fiscalização da escrituração contábil 

da prestação de contas anual do partido e das despesas de campanha eleitoral, a Justiça 

Eleitoral pode determinar auditorias de natureza contábil, financeira e patrimonial. Ao 

concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer, seja ele 

pela aprovação das contas, pela aprovação das contas com ressalva ou pela desaprovação das 

contas.  

A referida resolução afirma também que os partidos políticos, por serem entidades 

sem fins lucrativos, deverão fazer constar em seus estatutos normas sobre finanças e 

contabilidade, obedecendo aos princípios fundamentais de contabilidade e às Normas 

Brasileiras de Contabilidade, em especial às disposições gerais constantes na NBC T – 10.19. 

Considerando-se que os partidos políticos, classificados como pessoas jurídicas de 

direito privado, são também definidos como entidades sem fins lucrativos, que conforme 

determina a Resolução do Conselho Federal (CFC) nº 877/2000 são entidades a qual o 

resultado positivo não é destinado aos que detêm o patrimônio liquido e o incremento do 

patrimônio decorrente da atividade é denominado, respectivamente, de superávit, se positivo 

ou de déficit, se negativo. 

Diante de tal configuração, a prestação de contas de partidos políticos tem como 

objetivo verificar se as informações prestadas por essas entidades condizem com a real 

movimentação contábil e financeira, buscando-se, através dessa ferramenta de controle, 

evidenciar informação de qualidade aos seus usuários, seguindo a legislação pertinente ao 

processo de prestação de contas partidária. 

As receitas e despesas realizadas pelos partidos políticos passaram a ser alvo de 

preocupação, quando se atestou que o abuso de poder econômico passou a ser predominante 
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na captação de votos, e que houve um descontrole no que foi realmente recebido e aplicado 

resultando em um desequilíbrio entre os candidatos. Com isso a prestação de contas dos 

partidos políticos vem se tornando mais rigorosa a cada eleição, devido à necessidade de 

controle do abuso de poder econômico na disputa pelo voto. 

A problemática do estudo, portanto, é investigar como é operacionalizada a 

contabilidade dos Partidos Políticos do Estado do Ceará no processo efetivo de prestações de 

contas partidárias. 

Evidencia-se neste estudo, portanto, a aplicabilidade da contabilidade no processo de 

prestação de contas dos partidos políticos, pois se verifica que há um grande número de 

prestações de contas que durante o processo são reprovadas, aprovadas com ressalvas ou 

sofrem algum tipo de diligência devido à falta de um acompanhamento contábil eficiente na 

elaboração da contabilidade dos partidos políticos. 

O Objetivo Geral deste trabalho é averiguar a operacionalização das informações 

contábeis produzidas pela contabilidade dos Partidos Políticos contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento do processo de prestação de contas. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: apresentar as exigências da Legislação 

Eleitoral relacionadas à contabilidade e prestação de contas dos partidos políticos; analisar as 

principais informações contábeis e financeiras que contribuíram para as ressalvas e 

reprovações, de acordo com os pareceres emitidos pela Justiça Eleitoral no exercício 

financeiro de 2008 a 2010; e identificar aspectos no que diz respeito à contabilidade e 

transparência contábil aplicados aos Partidos Políticos no processo de prestação de contas 

partidárias. 

Para a realização da presente pesquisa, procedeu-se uma coleta de dados In loco no 

Tribunal Regional do Ceará, onde foram coletados os dados da pesquisa, os quais foram 

utilizados em análise qualitativa de sua aderência às normas vigentes. Foi aplicado também 

um questionário sobre a contabilidade partidária e a transparência contábil nas sedes dos 

diretórios estaduais e comissões provisórias dos partidos registrados no TRE-CE, os dados 

foram coletados In loco e por e-mail. 

Através da análise da legislação e dos procedimentos referentes à prestação de contas 

dos partidos políticos, constantes na Lei n.° 9096/95 e na Resolução do TSE n.° 21.841/2004, 

espera-se que o presente trabalho, dentro de suas limitações, possa contribuir de alguma 

forma para uma melhoria no processo de transparência de prestação de contas, inclusive na 



17 

 

qualidade das informações prestadas pelos partidos políticos aos seus usuários, tais como a 

sociedade e a própria Justiça Eleitoral, já que essas entidades recebem recursos públicos por 

meio do Fundo Partidário. 

O presente trabalho divide-se em seis seções; na primeira seção apresenta-se a 

introdução e na segunda seção será abordada a evolução da contabilidade pública no Brasil e 

os aspectos relevantes das informações contábeis, demonstrando o objetivo da contabilidade 

pública e seus usuários; já na terceira seção apresenta-se breve histórico dos partidos 

políticos; na quarta seção se aborda as peculiaridades do processo de prestação de contas 

dessas entidades; na quinta seção, tem-se a metodologia empregada na elaboração do estudo, 

e por fim temos a sexta seção que compreende a análise dos dados, complementando-se em 

seguida com comentários finais. 
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2 CONTABILIDADE PÚBLICA E O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 A Contabilidade Pública tem se tornado uma ferramenta de grande importância para a 

gerência das entidades públicas a qual, no decorrer dos anos passou por várias mudanças que 

fizeram com que os mecanismos de controle do patrimônio, orçamento e finanças fossem se 

aprimorando, visando maior transparência em suas operações. 

Sabe-se que a Administração Pública deve ser constantemente acompanhada, 

fiscalizada e avaliada pelos órgãos competentes e principalmente pela população. Daí a 

importância da sociedade buscar informações sobre os conceitos básicos que envolvem a 

Administração Pública e sobre os acontecimentos relacionados a ela. Com isso, torna-se mais 

fácil desenvolver ferramentas que possibilitem um melhor controle do Patrimônio e dos 

Gastos Públicos. 

 No intuito de promover uma melhor compreensão sobre o processo de prestação de 

contas dos partidos políticos e sua qualidade informacional, apresenta-se a seguir alguns 

conceitos sobre a contabilidade pública, informação contábil e prestação de contas dos 

partidos políticos. 

 

2.1 Breve evolução da Contabilidade Pública no Brasil 

 

A Contabilidade Pública no Brasil já era evidenciada desde a chegada de D. João VI 

em 1.808, quando foi publicado um Alvará, o qual criava no mesmo ano o Erário Régio, 

Conselho da Fazenda para a administração, distribuição, contabilidade e assentamento real 

patrimonial, os quais obrigavam os Contadores Gerais da Real Fazenda aplicarem o método 

das partidas dobradas na escrituração contábil (BRASIL, 1808). 

A Contabilidade Pública ganha um novo impulso em 1892 na cidade de São Carlos 

onde se instalou um sistema de contabilidade de característica patrimonial, financeira e 

orçamentária, utilizando-se do método de partidas dobradas. Esse sistema era utilizado em 

repartições públicas Italianas e era conhecido como Logismografia de Cerboni. Considerando 

o grande sucesso do Sistema de Contabilidade Pública, tornou-se padrão adotado no Brasil, 

com a criação da Contadoria Central da República (PELEIAS; BACCI, 2004). 
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Com isso, pode-se observar que a partir da vinda da família real Portuguesa ao Brasil 

fez com que se iniciasse a um processo de desenvolvimento contábil Brasileiro, tanto na área 

comercial como também no que diz respeito ao controle de recursos públicos, este último foi 

inspirado pelos métodos aplicados na Europa, especificamente na Itália, diante do grande 

sucesso do seu sistema de Contabilidade Pública que passou a ser usado também para gerir as 

contas públicas Brasileiras. 

Em 17 de Março de 1964, foi promulgada a Lei n° 4320 que trata das normas do 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Na referida Lei a contabilidade é tratada 

especificamente nos artigos 83 a 106 do referido instrumento normativo que ainda está em 

vigor (BRASIL, 1964). 

Com a Lei nº 4320, iniciou-se a nova era da Contabilidade Pública no Brasil, e 

demonstrou-se a importância do controle do orçamento e definiu-se que as demonstrações 

tivessem como base a contabilidade.  

Até o exercício de 1986, o Governo Federal convivia com uma série de problemas de 

natureza administrativa que dificultavam a adequada gestão dos recursos públicos e a 

preparação do orçamento unificado. A partir disso, em 1987 foi criado o SIAFI, dando uma 

nova identidade a Contabilidade Pública no Brasil, pois é o principal instrumento utilizado 

para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial 

do Governo Federal. Desde sua criação, tem alcançado seus objetivos de forma satisfatória 

(BRASIL, 2013). 

Outro instrumento normativo de grande importância para a Contabilidade Pública é a 

Lei complementar n° 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

Promulgada em 04 de Maio de 2000, segundo Natalino (2007), a Lei de Responsabilidade 

Fiscal se estende à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, englobando 

ainda a administração direta e indireta, em todas as esferas de governo, aos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, e ainda ao Ministério Público. Ainda segundo o autor a 

LRF, está fundamentada em quatro eixos, são eles: planejamento, transparência, controle e 

responsabilização na gestão fiscal. 
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Destaca-se, então que o objetivo desta Lei é estabelecer regras para a gestão da receita 

e despesa, desde que viabilize o aumento da transparência e do controle dessa gestão, 

buscando assegurar o equilíbrio fiscal. 

Atualmente a contabilidade Brasileira vivencia o processo de convergência às Normas 

Internacionais de Contabilidade. Tal processo iniciou-se em 2008, com a publicação da 

Portaria MF n°184 por meio da Secretaria do Tesouro Nacional em 25 de agosto de 2008. Seu 

Art°1 determina como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal a Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN, responsável por promover ações que promova a convergência às 

Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of 

Accountants - IFAC e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e 

conceituais estabelecidos na legislação vigente (BRASIL, 2008). 

Em 2008, o Conselho Federal de Contabilidade, editou a Resolução n° 1128/2008 que 

aprova a NBC T 16.1, que refere como objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público o 

patrimônio público e o conceitua como sendo o conjunto de direitos e bens, sendo estes 

tangíveis ou não tangíveis, onerosos ou não, ainda que adquiridos, formados, produzidos ou 

mantidos ou utilizados pelas entidades públicas, que possua fluxo de benefícios, presente ou 

futuro, relacionados a prestação de serviços públicos desenvolvidos por estas entidades e suas 

obrigações (CFC, 2008). 

A mesma norma relata que, como ramo da ciência contábil, a contabilidade pública 

aplica, no processo gerador de informações e com os princípios e as normas contábeis 

direcionadas à gestão patrimonial de entidades públicas devem oferecer aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações, em apoio ao 

processo de tomada de decisão e à adequada prestação de contas. 

 Além da NBC T 16.1, o Conselho Federal de contabilidade publicou no final de 2008, 

as seguintes NBC T 16: 

a) NBC T 16. 1 – Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; 

b) NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis; 

c) NBC T 16.3 – Planejamento e Seus Instrumentos Sob o Enfoque Contábil; 

d) NBC T 16.4 – Transações no Setor Público; 

e) NBC T 16.5 – Registro Contábil; 
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f) NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis; 

g) NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis; 

h) NBC T 16.8 – Controle Interno; 

i) NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão; 

j) NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do 

Setor Público. 

Em suma, essas normas têm como objetivo fornecer uma nova estrutura conceitual 

para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e contribuir para a uniformização de práticas 

e procedimentos contábeis da Administração Pública brasileira. Ao mesmo tempo, elas visam 

avançar na consolidação e integração com as normas internacionais. 

A Secretaria do Tesouro Nacional editou o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público – MCASP que se encontra na sua 5ª edição e tem obrigatoriedade de aplicação 

no ano 2013, dividido em oito partes conforme a seguir: 

a) parte I: procedimentos contábeis orçamentários; 

b) parte II: procedimentos contábeis patrimoniais; 

c) parte III: procedimentos contábeis específicos; 

d) parte IV: plano de contas aplicado ao setor público; 

e) parte V: demonstrações contábeis aplicado ao setor público; 

f) parte VI: perguntas e respostas; 

g) parte VII: exercício prático; 

h) parte VIII: demostrativos de estatísticas de finanças públicas síntese das 

alterações. 

Com isso, a STN estabelece os procedimentos contábeis a serem executados nos três 

níveis de governo, com o objetivo de padronizar as demonstrações de acordo com as normas 

internacionais de Contabilidade aplicada ao setor público e os normativos do Conselho 

Federal de Contabilidade e que as mudanças advindas da convergência dessas normas, busca 

melhorar a qualidade das informações contábeis prestadas pelos relatórios contábeis, como 

também torná-los de fácil entendimento, buscando-se maior transparência e responsabilidade 

na gestão pública. 
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2.2 Conceitos fundamentais da Contabilidade Pública 

 

São vários os conceitos decorrentes da contabilidade pública, os quais evidenciam a 

importância da ciência, seus objetivos, finalidades, aplicabilidade e a quem as informações 

são destinadas. Nesse contexto Kohama (2012), remete que diante de sua importância, 

conceituou a contabilidade pública como sendo o ramo que estuda, orienta, controla e 

demonstra à organização e execução da fazenda pública, o patrimônio e suas variações.  

Para Silva (2008), a Contabilidade Governamental, objetiva evidenciar as 

movimentações do patrimônio das entidades públicas, identificando os responsáveis por essas 

movimentações, tendo em vista a prestação de contas que todo o agente público deve 

apresentar. 

A Lei 4320/64 informa, no art. 85, a amplitude do objeto da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público Brasileiro, o qual enfatiza seus aspectos orçamentários, patrimoniais, de 

controle e da evidenciação dos fatos contábeis através das demonstrações contábeis. 

O objetivo da Contabilidade Pública é a captação, registro, interpretação e 

evidenciação dos fenômenos que modifiquem as condições orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais das entidades públicas, nas esferas, União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, englobando ainda suas autarquias (KOHAMA, 2012).  

De acordo com Silva (2011), o enfoque patrimonial tem como objetivo a apuração do 

resultado econômico, utilizando-se o princípio da competência para o reconhecimento das 

receitas e despesas regime adotado a partir da edição das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público - NBCASP. Para o enfoque orçamentário é a confronto entre as 

receitas e despesas em relação ao fluxo de caixa, seguindo o principio da anualidade, em 

conformidade também com o art.35 da Lei nº 4.320/64 que determina que pertencem ao 

exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. 

Entende-se, portanto, que a Contabilidade Pública estuda o patrimônio dos órgãos e 

entidades da Administração Pública, o orçamento e os atos praticados pelo administrador que 

possam alterar o patrimônio, buscando informações que possam auxiliar no processo 

decisório de gestores públicos e prestar contas à sociedade sobre a aplicação dos recursos 

arrecadados e que o estudo da Contabilidade Pública abrange duas abordagens: Patrimonial e 

orçamentária. A abordagem patrimonial permite conhecer as variações ocorridas no exercício 

resultante ou não da execução orçamentária, já a abordagem orçamentária tem como objetivo 
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apurar o resultado financeiro, tendo em vista o confronto entre os valores efetivamente 

arrecadados e as despesas legalmente empenhadas no exercício. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (2012) conceitua 

receita e despesa sob o enfoque patrimonial como variações aumentativas e diminutivas. Estas 

variações devem ser registradas no momento da ocorrência do fato gerador, 

independentemente do recebimento ou pagamento. Já para o enfoque orçamentário as receitas 

e despesas podem modificar ou não a situação líquida patrimonial de uma entidade, sendo 

assim, podem ser classificadas, como efetivas, quando alterarem esta situação, ou caso 

contrário, classificam-se como não-efetivas. 

Atualmente, o Conselho Federal de Contabilidade, através da Norma Brasileira de 

Contabilidade – NBC 16.1, define que o objetivo da contabilidade pública é fornecer aos 

usuários informações que demonstrem os resultados atingidos, como também os aspectos de 

natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade pública e 

suas mutações, embasando o processo de tomada de decisão, prestações de contas adequadas 

visando dar suporte a instrumentalização do controle social (CFC, 2008). 

Conforme a Norma Internacional de Contabilidade - IPSAS-1, os usuários da 

Contabilidade Pública são os contribuintes, o governo, os membros do legislativo, os 

credores, fornecedores, mídia e funcionários (IPSAS 1, 2006, tradução nossa). 

Órgãos de controle e auditoria no setor público devem estar presentes para garantir a 

transparência, para que os relatórios contábeis e financeiros permitam avaliar 

responsabilidades, seja pelo enfoque Legislativo em conjunto com o Tribunal de Contas, seja 

pela sociedade na qualidade de usuários dos serviços públicos (SILVA, 2011). O Quadro – 2, 

ainda segundo o autor, mostra quais são os usuários da Contabilidade Pública: 

Quadro 1 – Usuários da Contabilidade Pública. 
Grupo de usuários Tipo de usuários 

Cidadãos 

 

 

 Contribuintes; 
 Eleitores; 
 Usuários dos Serviços; 
 Mídia (rádio, televisão, jornal); 
 Associação e grupos de defesa do cidadão; 
 Estudiosos de finanças públicas 

 

Membros do Legislativo 

 

 

 Federal (Câmara Federal, Senado Federal e 
Tribunal de Contas); 

 Estadual (Assembleias Legislativas e 
Tribunal de Contas); 

 Municipal ( Câmara dos Vereadores e 
Tribunal de Contas); 
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Investidores e Credores 

 

 

 Investidores institucionais 
 Fornecedores e prestadores de serviços; 
 Agências de classificação de risco; 
 Instituição financeira; 

Fonte: Adaptado de Silva (2011, p.202). 

Pode-se entender como objetivo fundamental das informações produzidas pela 

Contabilidade Governamental, o de fornecer dados úteis aos seus usuários de forma a 

subsidiá-los no processo decisório e servir de instrumento para evidenciação e transparência 

da execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades governamentais. 

O campo de aplicação da Contabilidade Pública, segundo a Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC T 16.1 são as entidades do setor público, como também as entidades que 

recebam, guardem, repassem, administrem ou apliquem recursos públicos para executar suas 

atividades, principalmente no que se refere aos aspectos  da prestação de contas desses 

recursos recebidos (CFC, 2008). 

Para Angélico (2009), a aplicação da contabilidade pública é restritiva a administração 

publica no que concerne os seus três níveis de governos, sendo eles: Governo Federal, 

Governos Estaduais e Municipais, incluindo também suas autarquias. 

Tem-se, portanto, que os órgãos e entidades do setor público, tais quais as empresas e 

organizações privadas, possuem um patrimônio que é movimentado diariamente e que deve 

ser registrado e controlado na contabilidade, para que os administradores públicos 

acompanhem a evolução do patrimônio público e avaliem se os objetivos da entidade pela 

qual são responsáveis estão sendo atingidos, bem como para que a sociedade possa verificar 

como os recursos públicos estão sendo aplicados.  

 

2.3 Accountability da informação contábil na Contabilidade Pública 

 

O termo Accountability não possui tradução para o português, porém é uma expressão 

usual na literatura contemporânea que busca explicar a relação entre a democracia e o 

desempenho dos governos exercidos no setor público (MACHADO, 2012).  Diante da relação 

entre democracia e o desempenho dos governos frente ao que é público, para Rocha (2011, 

p.17), “a forma de verbalizar a Accountability no Brasil é a expressão prestação de contas”. 

A nível governamental é crescente a importância atribuída à transparência das práticas 

dos gestores, tendo em vista que a prestação de contas deve ser feita de modo que os próprios 
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entes governamentais verifiquem onde os recursos foram aplicados e, de outro, para que a 

população analise a utilização dos recursos em benefício da sociedade. (SILVA, 2007) 

De acordo com Pederiva (2004), o processo de Accountability possui degraus que são 

observados em uma espécie de processo em cadeia e são apresentados no quadro abaixo: 

Quadro 2 – Degraus da Accountability. 
Degraus do processo de Accountability 

Accoutability de probidade e legalidade. 
Uso dos recursos em conformidade com o 
orçamento aprovado ou em obediência às Leis e 
aos regulamentos pertinentes. 

Accountability de processos. 
Utilização adequada dos processos, dos 
procedimentos ou das medidas nas ações 
demandadas 

Accountability de desempenho ou performance. Remete a ideia da eficiência das operações. 

Accountability de programas. Relacionado ao estabelecimento e realização de 
metas. 

Accountability de políticas. Ligado a aprovação ou rejeição de políticas. 

Fonte: Adaptado de Pederiva (2004) 

Em outras palavras, segundo Torres (2007) Accoutability está relacionada ao 

planejamento o qual terá comprometimento de recursos em projetos, além de seguir as bases 

legais para o cumprimento e prestação de contas. 

Conclui-se que Accountability trata de uma prestação de contas de forma mais 

abrangente, a qual não é constituída somente por aspectos contábeis, mas também serão 

abordadas perspectivas de gestão e de resultados relacionados a sociedade.  

A Instrução Normativa n° 56 de 5 de dezembro de 2007 do Tribunal de Contas da 

União – TCU, remete que a jurisdição própria e  privativa do Tribunal abrange qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que se utilize, arrecade, guarde, administre 

dinheiros, bens ou valores públicos de responsabilidade da União. Ainda de acordo com a 

norma, a omissão no dever de prestar contas que resulte em dano a administração pública 

Federal deverá identificados os responsáveis, quantificados os danos e logo após obter o 

ressarcimento (TCU, 2007). 

De acordo com Castro (2011),o controle exercido por meio do julgamento de tomadas 

e prestação de contas, é um instrumento de controle que conta com a participação relevante 

dos Órgãos de Controle Interno competentes os quais produzem documentos e informações 

sobre a gestão que serão apreciada pelo TCU, e este emite normas que são observadas pelos 
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órgãos de controle e por todos os agentes responsáveis por prestar contas, para efeito de 

padronização dos relatórios de gestão e dos processos de tomada e prestação de contas e os 

principais conceitos e denominação são apresentados no quadro 3: 

 
Quadro 3 – Tipos de prestação de contas 
Relatório de gestão Conjunto de demonstrativos e informações de 

natureza contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial que são organizados para dar 
conformidade e desempenho da gestão dos 
responsáveis por uma ou mais unidades 
jurisdicionadas durante o exercício financeiro 

Processo de contas Relacionado com o controle externo, destinado a 
avaliar e julgar o desempenho e a conformidade dos 
gestores, com base em documentos, informações e 
demonstrativos de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial 

Processo de contas ordinárias Referente ao exercício financeiro determinado, 
constituído pelo tribunal segundo critérios de risco, 
materialidade e relevância 

Processo de contas extraordinárias Constituído por ocasião da extinção, liquidação, 
dissolução, transformação, fusão, incorporação ou 
desestatização de unidades jurisdicionadas 

Processo de contas consolidado Processo de contas ordinárias que é organizado tendo 
por base a gestão de um conjunto de unidade 
jurisdicionadas que se relacionam em razão da 
hierarquia, função ou programa de governo, que 
possibilite a avaliação sistêmica da gestão; 

Processo de contas agregado Processo de contas ordinárias que é organizado tendo 
por base a gestão de um conjunto de unidade 
jurisdicionada que não se relacionam em razão da 
hierarquia, função ou programa de governo,cujo 
exame em conjunto e em confronto possibilite a 
avaliação sistêmica dessa gestão 

Processos de contas individuais Processo de contas ordinárias organizado tendo por 
base a gestão de uma unidade jurisdicionada; 

Exame da conformidade Análise da legalidade, legitimidade e economicidade 
da gestão em relação a padrões normativos e 
operacionais e da capacidade de controles internos de 
identificar e corrigir falhas e irregularidades 

Exame do desempenho Análise da eficácia, eficiência, efetividade e 
economicidade da gestão em relação aos padrões 
administrativos e gerenciais, expressos em metas e 
resultados negociados com a administração superior 
ou nas leis orçamentárias, e da capacidade dos 
controles internos de minimizar riscos e falhas. 

Fonte: Adaptado de Castro (2011, p.481) 

 
Diante do exposto, entende-se que a prestação de contas é um instrumento que permite 

maior transparência nos gastos realizados pelas entidades beneficiadas com repasses de 

dinheiros, bens e valores públicos. Porém, esse processo não está relacionado apenas com a 

contabilização dos gastos de maneira adequada, tendo em vista a existência de outros aspectos 



27 

 

como os procedimentos adotados e o planejamento, que torna o processo de prestação de 

contas mais eficaz. 

 

2.4 Qualidade da informação contábil 

 

Segundo Hendriksen e Breda (1999), para tornar a informação útil, há características 

qualitativas que devem ser supridas para torná-la tal que, a saber, são: benefícios e custos, 

relevância, confiabilidade, comparabilidade e materialidade. A informação deve proporcionar 

mais benefícios que custos; a relevância permite que através das informações, os usuários 

alcancem suas metas e facilite a tomada de decisões, já que todos os fatos ocorridos na 

organização foram devidamente registrados. A confiabilidade retrata que a informação deve 

ser fiel, condizer com a realidade levando em consideração a neutralidade – não se deixar 

influenciar. A informação também deve ser passível de comparabilidade, possibilitando 

comparar as informações de uma mesma entidade em exercícios distintos e com as de outra 

empresa; e a materialidade traz a idéia do que deve ser divulgado para tornar a informação 

importante para todos os usuários. 

Quando se discute a qualidade das informações contábeis são apresentados diversos 

conceitos sobre a mesma. Considera-se que existe uma baixa qualidade quando os relatórios 

contábeis sofrem manipulações ou quando existe um número excessivo de itens não 

recorrentes ou ainda na ocorrência de falta de transparência no processo de evidenciação 

contábil, mesmo que estejam em concordância com as normas contábeis vigentes. Assim, o 

conceito de qualidade de informação contábil torna-se complexo, dependendo do objetivo do 

seu usuário (MARTINS, 2007). 

Assim, torna-se de extrema importância assegurar a qualidade da informação contábil, 

pois essa influencia a alocação de recursos, bem como a distribuição de riqueza entre os 

diversos agentes econômicos para melhor aproveitamento por partes dos usuários da 

informação contábil. 

As características qualitativas da informação contábil-financeira se dividem em 

fundamentais e de melhoria, segundo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) n° 1.374 (2011, p.03):  
(a) características qualitativas fundamentais (fundamental qualitative characteristics 

– relevância e representação fidedigna), as mais críticas; e 
(b) características qualitativas de melhoria (enhancing qualitative characteristics – 

comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade), menos 
críticas, mas ainda assim altamente desejáveis. 
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Ainda de acordo a referida Resolução, se é para a informação ser considerada útil, ela 

precisa apresentar o fato contábil de forma relevante e fidedigna . Essa utilidade da 

informação ainda pode ser melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e 

compreensível. 

 

2.4.1 Características qualitativas fundamentais para a informação contábil 

 

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.374 (2011), 

as características qualitativas consideradas fundamentais são: relevância e representação 

fidedigna. A relevância ainda de acordo com a referida resolução é aquela característica capaz 

de produzir diferenças na tomada de decisão pelos usuários, ou seja, a informação pode ser 

capaz de fazer a diferença na tomada de decisão, mesmo quando tais usuários decidam não 

levá-la em consideração ou que já se tenha conhecimento da sua existência por demais fontes. 

Traz ainda a materialidade como aspecto de relevância na informação contábil, a omissão ou 

a distorção da divulgação da informação capaz de alterar a tomada de decisão, tal informação 

será considerada material. Tem-se ainda a representação fidedigna, a qual diz que para a 

informação ser útil não deve só representar um fenômeno relevante, deverá fazê-lo de forma 

fidedigna, ou seja, que represente a realidade daquilo que ta sendo apresentado, respeitando os 

seguintes atributos: ser completa, neutra e livre de erros. 

A informação é dotada da qualidade da relevância, quando esta é capaz de influenciar 

nas decisões econômicas dos usuários, auxiliando na avaliação de eventos passados, presentes 

e futuros, ou ainda confirmando ou corrigindo avaliações passadas (IUDÍCIBUS; MARION, 

2007). 

Hendriksen e Breda (1999) trazem a ideia de fidelidade de representação, para os 

autores, é essencial que as informações representem de forma fiel o fenômeno o qual propõe 

representar, para que alguém possa confiar nelas. 

Para satisfazer o processo de aplicação das características qualitativas fundamentais e 

torná-lo mais eficiente e efetivo, deve-se identificar o fenômeno econômico com maior 

potencial de ser útil aos usuários da informação contábil, depois de identificado o fenômeno, 

busca se identificar que informação sobre esse fenômeno seria relevante caso estivesse 

disponível, e por último determinar se a informação está disponível e se pode ser representada 

de forma fidedigna (CFC, 2011). 
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Conclui-se, que a informação deverá ser relevante quando possuir a capacidade de 

influenciar nas decisões dos seus usuários e serão fidedignas quando se propuserem a 

representar fielmente o fato econômico a que se propuseram. Para se aplicar essas 

características, em principio deverá ser identificado e analisado o grau de importância deste 

fato perante os usuários, feito isso, faz-se a verificação da relevância deste ao ser divulgado e 

se poderá ser representado de forma fidedigna. 

 

2.4.2 Características qualitativas de melhoria 

 

Respaldado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.374 

(2011), pode-se inferir que a informação para ser considerada útil, além de relevante e ser 

representada de forma fidedigna, apresentará também características que melhoram a sua 

utilidade que, a saber, são: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 

compreensibilidade. Tais características qualitativas de melhoria auxiliam na escolha entre 

duas alternativas consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade; a 

comparabilidade faz com que os usuários possam identificar e compreender semelhanças e 

diferenças dos itens, o qual requer no mínimo dois itens; a verificabilidade dá segurança aos 

usuários de que a informação representa de forma fidedigna o fenômeno econômico a que se 

propõe; a tempestividade se refere à divulgação da informação em tempo hábil de poder 

influenciar nas decisões dos usuários; e a compreensibilidade está relacionada à apresentação 

da informação de forma clara e concisa a ponto de torná-la compreensível. 

A comparabilidade, como característica qualitativa, faz com que os usuários possuam 

condições de comparar as demonstrações contábeis de uma entidade com o passar dos anos, 

tendo em vista identificar sua predisposição patrimonial e seu desempenho (IUDÍCIBUS, 

MARION, 2007). 

Quanto à verificabilidade refere-se a uma característica da informação que possibilita 

diferentes usuários, de forma independente um do outro, cheguem a mesma conclusão 

(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). 

A tempestividade está relacionada com o fato de que as informações e as 

demonstrações contábeis devem ser editadas em tempo hábil, para que sejam consideradas 

úteis, tendo em vista o maior aproveitamento daquele a quem se destina a informação para 

que possa ter um maior aproveitamento na tomada de decisão; A compreensibilidade remete 



30 

 

que a informação deve ser apresentada de forma mais compreensível possível, afim de que o 

usuário possa entendê-la e utilizá-la no processo de tomada de decisão (IUDICIBUS, 2010). 

A aplicação das características qualitativas de melhoria não segue uma ordem 

preestabelecida, ou seja, é interativo. Uma característica de melhoria pode ser diminuída para 

que se possa maximizar outra característica qualitativa, ou seja, podemos ter uma redução 

momentânea na comparabilidade diante de uma nova norma contábil-financeira que poderá 

ser vantajosa para um melhor desenvolvimento da relevância ou da representação fidedigna 

no longo prazo. (CFC, 2011) 

De forma resumida, a informação contábil deverá ser relevante e  representar de forma 

fidedigna aquilo a que se propõe representar, porém alem dessas características, deverá ainda 

ser revestida dessas outras que visam dá uma maior utilidade a informação contábil, sendo 

elas a comparabilidade capacidade de comparação entre períodos diferentes, verificabilidade 

está relacionada a fidedignidade, tempestividade visa a divulgação da informação em tempo 

hábil para a tomada de decisão e compreensibilidade remete que a informação tem que ser de 

fácil entendimento por parte de seus usuários . Essas características não seguem ordem 

preestabelecida e não deverão ser analisadas individualmente, ou seja, estão interligadas. 
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3 OS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL 

 

Para um melhor entendimento da pesquisa, faz-se necessário contextualizar os 

Partidos Políticos no Brasil, apresentando uma retrospectiva dos principais fatos ocorridos 

desde o final do século XIX até os dias atuais, no que diz respeito à estrutura e organização, 

como também as regras que determinam como serão financiados os Partidos. 

 

3.1 Breve histórico sobre a estrutura e organização dos partidos políticos no Brasil 

 

Os partidos políticos no Brasil se originaram em meio às disputas entre duas famílias 

paulistas, a dos Pires e a dos Camargo. O Brasil teve sete fases partidárias, sendo a primeira 

fase a monárquica. Assim, a história dos partidos políticos no Brasil remonta ao período 

imperial (1822-1889) onde a política nacional girava em torno de dois partidos políticos – o 

Conservador e o Liberal. Foi a partir desses dois partidos políticos que passou a existir a 

função institucional. Os conservadores tinham como objetivo um regime forte, com 

autoridade concentrada no trono e pouca liberdade para as províncias. Já os liberais visavam o 

fortalecimento do parlamento e a maior autonomia provincial (ROCHA, 2011a) 

A segunda fase partidária de 1889 a 1930 foi período no qual sugiram os partidos 

estaduais. Com a proclamação da República houve o fortalecimento dos partidos políticos 

regionalizados, sendo a política do “café com leite” sua maior expressão histórica e alternava 

o governo entre membros dos Partidos Republicanos de São Paulo e de Minas Gerais. Ainda 

nessa época, mais precisamente em 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro - PCB. 

Liderado por Luís Carlos Prestes, o PCB tentou depor o regime de Getúlio Vargas juntamente 

com a Ação Integralista Brasileira - AIB. Usando como escudo a Aliança Nacional 

Libertadora - ANL, o PCB e a AIB foram responsáveis pela Intentona Comunista, ocorrida 

em 1935, que objetivava uma revolução popular contra um governo autoritário, porém não 

obteve sucesso. A terceira fase partidária ocorreu na Segunda República com agremiações 

nacionais com forte conotação ideológica: a Aliança Nacional Libertadora e o Integralismo 

(ROCHA, 2011a). 

Proibidos durante o Estado Novo (1937-1945) – Terceira República, os partidos 

políticos retornaram com a redemocratização em 1945 de forma polarizada com o Partido 

Social Democrata - PSD, que abrigava as lideranças rurais e os altos funcionários estatais, o 

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, que acolhia lideranças sindicais e operárias em geral, 
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também adeptos ao governo de Getúlio Vargas e a União Democrática Nacional - UDN, que 

surgiu da associação de partidos estaduais e correntes de opinião e era o principal partido de 

oposição à Getúlio Vargas. Este era formado principalmente por antigos aliados de Getúlio: 

burgueses, grupos liberais e representantes de esquerda. Com a Quarta República, a 

redemocratização (1945) trouxe a exclusividade de apresentação dos candidatos pelos 

partidos políticos. Com o golpe militar de 1964, iniciou-se a quinta fase partidária, quando os 

partidos políticos foram novamente proibidos e em 1966 foi instituído o bipartidarismo: 

ARENA e MDB (ROCHA, 2011a). 

 A sexta fase partidária se deu pela reforma de 1979. A partir deste ano, instituiu se o 

pluripartidarismo, condicionando a atuação dos partidos políticos ao alcance de um mínimo 

de base eleitoral. A sétima fase iniciou-se em 1985, com a Emenda Constitucional nº 25 e 

alargamento do pluripartidarismo tendo sido promulgado na Constituição Federal de 1988, até 

os dias atuais (ROCHA, 2011a) 

Os partidos políticos possuem sua estrutura e organização determinada na Lei nº 

9.096/95 – Lei dos Partidos Políticos, que segundo o seu art.1º, dispõe que essas entidades são  

de caráter institucional e possuem natureza jurídica de direito privado, uma vez que adquirem 

personalidade jurídica na forma da lei civil, devendo registrar seus estatutos no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, e logo após no Tribunal Superior Eleitoral - TSE. 

A Lei nº 9.096, em seu art.3º, assegura ao partido político autonomia para definir sua 

estrutura interna, organização e funcionamento. Estes podem estabelecer os órgãos internos e 

regras que forem de acordo com suas necessidades. Mesmo tendo essa autonomia o partido 

político deverá respeitar o art.17, § 1º, que trata do caráter nacional, ou seja, para que se possa 

ter um diretório regional ou comissão provisória, o partido deverá ter primeiro um diretório 

nacional com inscrição junto ao TSE.  

A Lei nº 9.096/95 determina em seu art.7º, § 2º, que somente os partidos que 

possuírem seu estatuto registrado no TSE poderão participar do processo eleitoral, bem como 

receber os recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão.  
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3.2 Receita Partidária 

 

Entende-se como receita a entrada monetária que ocorre em uma Entidade. Receita é a 

entrada de ativos e diminuição de exigibilidades que acarrete num acréscimo do patrimônio 

liquido que não esteja relacionado ajuste de capital. (IUDÍCIBUS ; MARION, 2007) 

No caso dos partidos políticos, as receitas são definidas pelo Art. 4º da Resolução nº 

21.841/2004, que as define como entradas de recursos que se materializam mediante doações 

e contribuições de recursos financeiros, doações e contribuições estimáveis em dinheiro de 

pessoas físicas e jurídicas e quotas do fundo partidário. 

Os recursos financeiros em espécie proveniente de doações e contribuições  podem ser 

praticadas tanto por pessoas físicas como jurídicas. Devem ser efetuadas por meio de crédito 

bancário devidamente identificado pelo doador diretamente na conta do Partido Político ou 

por cheque nominativo cruzado, na forma do art. 39, §3º, da Lei nº 9.096/95, já que este 

procedimento sujeita a circulação do mesmo em conta bancária. Diante disso, ressalta-se que 

as receitas arrecadadas pelos partidos devem transitar obrigatoriamente em conta corrente 

específica para registro de toda a movimentação financeira, exceto os recursos estimados em 

dinheiro, conforme o art.14, alíneas “l” e “n” da Resolução do TSE nº 21.841/2004. 

As entidades partidárias por serem sem fins lucrativos dependem de repasses de 

recursos, de contribuições de filiados e de doações para cobrir suas despesas administrativas e 

de campanhas eleitorais. 

 

3.2.1 Fundo partidário 

 

O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário 

surgiu da discussão acerca das campanhas eleitorais partindo do pressuposto, se estas 

deveriam ou não ser financiadas com dinheiro público, já que para os partidos que defendem 

o financiamento exclusivamente público, relatam que com maior financiamento privado, 

alguns partidos teriam maiores chances de conquistar mais lugares no Congresso, tornando-

se, mais atraentes ao financiador privado, que, por sua vez, novamente os financiaria, 

garantindo a manutenção do status da divisão política. Já para os partidos que defendem o 

financiamento misto, público e privado, alegam que o financiamento unicamente público 

provocaria dispêndio de recursos públicos que poderiam ser aplicados em outros setores 

essenciais a sociedade. Os recursos do fundo partidário são destinados aos partidos políticos 
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para que possam desempenhar suas atividades, tanto em anos eleitorais, como em anos em 

que não há eleição. (VELLOSO; AGRA, 2012).  

De acordo com o art.38 da Lei nº 9.096, o fundo partidário é constituído por multas e 

penalidades nos termos da legislação Eleitoral, recursos financeiros que lhes forem destinados 

em lei, seja em caráter permanente ou eventual, doações de pessoas físicas ou jurídicas desde 

que realizada por depósitos bancários na conta do Fundo Partidário e por dotações 

orçamentárias da União que serão calculadas em valor a cada ano, ao número de eleitores 

inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 

trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995, exemplificando, os recursos do 

Fundo Partidário de 2013 foram calculados levando em consideração os eleitores inscritos até 

31 de dezembro de 2012, sendo este valor multiplicado por trinta e cincos centavos de real, 

valores de agosto de 1995. 

Ainda de acordo com a Lei nº 9.096, em seu art.40, §1º, esta determina que o Tesouro 

Nacional fique responsável, pelo depósito mensal, no Banco do Brasil, em conta especial a 

disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Vale ressaltar que de acordo a lei supracitada, em 

seu art.42, os recursos provenientes do Fundo Partidário deverão ser movimentados em 

estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público 

Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão que dirige o partido. 

A Lei nº 11.459/07 normaliza a forma de distribuição dos recursos do fundo partidário 

da seguinte forma: 5% (cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário serão 

distribuídos igualmente para todos os partidos, e os 95% (noventa e cinco por cento) restantes 

serão repassados aos partidos de acordo com o tamanho das bancadas eleitas (CIRNE, 2008). 

 

3.2.2 Doações 

 

As doações aos partidos políticos poderão ocorrer, desde que respeitando a Legislação 

Eleitoral. A Lei nº 9.096 determina em seu art.39, §3, que o partido político poderá receber 

doação de pessoas físicas e jurídicas, desde que esses recursos transitem somente em conta 

bancária, por meio de cheque em nome do partido ou em deposito bancário diretamente na 

conta da entidade partidária, permitindo-lhe melhor controle do governo.  

Ressalta-se ainda que as doações supracitadas somente serão aceitas pela Justiça 

Eleitoral caso sejam respeitados os limites determinados pela Lei n° 9.504/97, art. 23 e art. 81 
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respectivamente, verifica-se que as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% 

(dez por cento) de seus rendimentos, auferidos no ano anterior à doação e comprovados 

através de doação do imposto de renda; as doações de pessoas jurídicas são limitadas a 2% 

(dois por cento) do faturamento bruto do ano bruto do ano anterior ao da eleição. (BRASIL, 

1997) 

Caso de desrespeito a esta regra caberá multa de cinco a dez vezes o valor excedente, 

além de acarretar o impedimento, da pessoa jurídica, de participar de licitações públicas pelo 

período de cinco anos. 

A Lei nº 9.096 também traz proibições aos partidos políticos no que se refere ao 

recebimento de contribuições, dispondo em seu art.31, que proíbe os partidos políticos 

receber de forma direta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, recursos ou estimável em 

dinheiro, incluindo aqueles de publicidade de qualquer espécie, oriundas de entidades ou 

governos estrangeiros, autoridades ou órgãos públicos com exceto aquelas que provêm da 

constituição do fundo partidário, autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços 

públicos, sociedade de economia mista e fundações instituídas.  

Caso o partido descumpra o artigo supracitado, será penalizado com o não 

recebimento do fundo partidário por um ano, tendo, ainda, de acordo com o art. 28, II, da res. 

n° 21841/2004 do TSE, que recolher os recursos recebidos indevidamente ao fundo 

partidários. Além do exposto, o partido não poderá trabalhar com receitas que tenham origem 

não identificada, seja porque não houve a devida identificação do doador, seja porque o 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica– CNPJ ou o Cadastro de Pessoa Física – CPF do doador 

é inválido junto à Receita Federal. 

 

3.2.3 Contribuições provenientes de filiação partidária 

 

A filiação partidária trata-se de uma inscrição voluntária para fazer parte e para 

contribuir com os interesses de um partido político específico e está previsto nos artigos de 16 

a 22 da Lei nº 9.096/1995. 

Tal filiação só é permitida àqueles que estiverem em pleno gozo dos seus direitos 

políticos e é condicionante para concorrência a cargo eletivo. Nesse caso, a filiação partidária 

deve ocorrer pelo menos um ano antes da data em que será realizada a eleição. E todo filiado 

deverá respeitar o estatuto do partido o qual se filiou. 
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Conforme determina a Lei nº 9.096, em seu art.3, que dá autonomia aos partidos 

políticos para definir sua estrutura interna, funcionamento e organização. Dessa forma, cada 

partido criará seus estatutos conforme suas necessidades e com isso as contribuições 

provenientes de filiação partidárias podem ter valores diferenciados, conforme o partido, e 

compõem parte da receita partidária. Assim sendo, essa receita também deverá ser 

discriminada detalhadamente na prestação de contas do partido. 

 

3.2.4 Contribuições provenientes de bens e serviços estimáveis em dinheiro 

 

A definição de recursos estimáveis em dinheiro, segundo o Manual Técnico de 

Arrecadação e Aplicação de Recursos e de Prestação de contas – 2010 Recursos estimáveis 

em dinheiro são recursos recebidos diretamente, pelos candidatos e partidos, de bens ou 

serviços prestados, mensuráveis em dinheiro, mas que, por sua natureza, não transitam em 

conta bancária e não geram desembolso financeiro para candidatos e comitês financeiros. 

Podem ser provenientes de doações ou do patrimônio particular do próprio candidato. 

Como exemplo, pode-se citar a hipótese de um posto de combustível doar 100 litros de 

gasolina para utilização na campanha eleitoral. O candidato recebe o bem, ou seja, pode 

utilizar o combustível na realização das atividades da campanha, mas não paga por ele. Essa é 

uma espécie de doação, a qual, ainda que não seja financeira, requer necessariamente a 

emissão de recibo eleitoral e o registro na prestação de contas. Em outro exemplo, tem-se a 

prestação de serviços de um contabilista que não cobre pelos serviços prestados. Este serviço 

prestado gratuitamente é doação estimável em dinheiro, na forma de serviço prestado, e deve 

ser registrada nas contas de campanha eleitoral como doação recebida e emitido o 

correspondente recibo eleitoral. 

A resolução do TSE n° 21.841/2004, em seu art.4, §3, determina que os recursos e 

serviços estimáveis em dinheiro deverão ser avaliados com base nos preços praticados no 

mercado, sendo imperiosa a comprovação destes por intermédio de documento fiscal hábil 

que caracterize a doação, ou na impossibilidade do mesmo, poderá ser feito um termo de 

doação efetivado mediante recibos eleitorais e exige que tais recursos e serviços sejam 

certificados pelo tesoureiro do partido mediante notas explicativas.  
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3.2.5 Sobras de campanha 

  

Os recursos originados das sobras de campanhas eleitorais devem ser contabilizados 

como receita no período em que ocorrer a sua apuração. Essas sobras deverão ser transferidas 

aos Partidos Políticos ao final do exercício, bem como contabilizadas, conforme regime de 

competência. Após a apuração, essa receita deverá ser aplicada de forma integral e exclusiva 

na criação e manutenção de instituto de pesquisa e de doutrinação e educação política, tendo 

sua comprovação feita na prestação de contas anual do exercício subseqüente ao do 

recolhimento. 

Essas são as principais fontes de receitas partidárias. No item a seguir, será exposto 

como estas receitas poderão ser consumidas, bem como os meios para sua devida 

comprovação.  

  

3.3 Despesa partidária 

 

Para um melhor entendimento sobre as despesas partidárias, é preciso verificar o 

conceito de despesa aceito pelos profissionais de contabilidade, sendo um deles definido por 

Iudícibus (2010) como sendo o consumo de bens e serviços para produzir receitas. Entende-

se, com isso, que o conceito de despesa também pode ser inserido aos partidos políticos, pois 

se trata de uma definição geral e passível de adaptação para o objeto de estudo, levando em 

consideração que essas entidades partidárias não visam o lucro, e que todo consumo de bens e 

serviços são realizados com o objetivo de garantir a legitimidade do sistema representativo do 

país. 

No que se refere à despesa partidária, a resolução nº 21.841, determina em seu art.10 

que:  
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou 
por crédito bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados 
abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas 
em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em 
conta bancária. 

De acordo com a resolução acima, todas as despesas terão que ser comprovadas por 

meio de movimentação financeira, através de cheques nominativos ou crédito bancário 

identificado, do mesmo modo que ocorre nas receitas partidárias que também deverão 

transitar pela conta bancária do partido. De acordo ainda com a resolução a uma exceção para 

que sejam executadas despesas em que seus valores não transitem pela conta bancária, desde 
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que situados abaixo do teto estipulado pelo TSE, porém ainda não há previsão legal sobre esse 

teto, o que impede os partidos políticos de executarem despesas com recursos em espécie. 

Ao realizar a despesa, o partido político deverá comprovar por meio de original ou 

cópia autenticada, emitido em nome do partido político, sem rasuras ou emendas, 

discriminadas por natureza de serviço prestado ou material adquirido, referente ao exercício 

em exame, da seguinte documentação: documentos fiscais emitidos de acordo com a 

legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica e para os 

casos em que a legislação vigente dispense a emissão de documentos fiscais, deverão se 

apresentados recibos que deverão conter o nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, 

como também a natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, conforme o art.9 da 

Resolução do TSE 21.841/2004.  

Os recursos oriundos do Fundo Partidário terão aplicação vinculada, ou seja, a lei 

determina às despesas que deverão ser gastas com recursos provenientes desse Fundo, como a 

manutenção das sedes e serviços do partido, pagamento de pessoal, neste último limitado a 

50% do total recebido, também fazem parte dessas despesas a propaganda e doutrinação 

política, alistamento e campanhas eleitorais, criação e manutenção de institutos e fundações 

de pesquisa e doutrinação e educação política, incluídos também nessas despesas a promoção 

e difusão da participação política da mulher, neste último observados os valores fixados pelo 

órgão nacional do partido, observando o mínimo de 5% do total, de acordo com art.44 da Lei 

dos Partidos Políticos. 

Ainda de acordo com o artigo da lei supracitado, nas prestações de contas de direções 

partidárias de qualquer nível, as despesas citas acima deverão ser discriminadas, por serem 

executadas com recursos do Fundo Partidário, de modo que permita um maior controle por 

parte da Justiça Eleitoral.  

Em seguida serão apresentados aspectos relacionados a prestação de contas dos 

Partidos Políticos, como o seu funcionamento e suas características. 
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4 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Na presente seção serão abordadas peculiaridades do processo de prestação de contas 

dos Partidos Políticos de acordo com a Lei nº 9.096/1995 e a Resolução nº 21.841/2004 do 

Tribunal Superior Eleitoral, que de acordo com essas normas os Partidos devem prestar contas 

à Justiça Eleitoral de forma a garantir a transparência da aplicação dos recursos, 

principalmente aqueles de origem pública. Cabe à Justiça Eleitoral ser rigorosa na análise 

dessa prestação de contas de forma a garantir o pleno exercício da cidadania 

 

4.1 Processo de prestação partidária anual de contas 

 
O art.32 da Lei nº 9.096, determina que todo Partido Político está obrigado a enviar, 

uma vez por ano, o seu balanço contábil do exercício em encerramento à Justiça Eleitoral, até 

o dia 30 de abril do ano seguinte, estabelece ainda, que compete ao Tribunal Superior 

Eleitoral receber, apreciar e fiscalizar as contas dos órgãos nacionais partidários. Por sua vez 

os órgãos estaduais e municipais, deverão ter suas contas fiscalizadas, respectivamente, pelos 

Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Juízes Eleitorais das suas respectivas zonas. 

Ainda de acordo com o artigo mencionado acima, quando ocorrer eleições no ano, o 

período para a entrega do balanço contábil a Justiça Eleitoral deixará de ser anual e passará a 

ser mensal, a contar dos quatro meses anteriores até dois meses posteriores ao pleito. Segundo 

Lucon e Vigliar (2011), em anos eleitorais há uma intensa movimentação financeira 

executada pelos partidos políticos o que ocasionaria um excesso de dados e de trabalho caso 

fosse mantida a regra da anuidade e poderia ocasionar uma má fiscalização da Justiça 

Eleitoral. 

Em relação a escrituração contábil, o artigo 11 da Resolução TSE nº 21.841/2004 

define que:  

A escrituração contábil deve pautar-se pelos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e pela observância dos critérios e procedimentos constantes das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T – 10.19 – Entidades sem finalidade de 
lucros), realizar-se com base na documentação comprobatória de entradas e saídas 
de recursos e bens, registrada nos livros Diário e Razão e, ainda, obedecer ao Plano 
de Contas das agremiações partidárias. 

Parágrafo único. Os livros Razão e Diário, este último devidamente autenticado no 
ofício civil, relativos ao exercício financeiro em exame, devem acompanhar a 
prestação de contas anual do partido político à Justiça Eleitoral 
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A escrituração contábil dos partidos políticos deverá respeitar os Princípios de 

Contabilidade, fazendo parte também  os procedimentos contábeis aplicados à entidade sem 

fins lucrativo previsto na NBC T – 10.19 referente as entidades sem fins lucrativos. Define, 

também, que os livros, Diário e Razão, registrados com base na documentação de entrada e de 

saída de recursos e bens, devem ser autenticados no ofício civil e anexados à prestação de 

contas anual do partido político. Ressalta-se a seriedade desses procedimentos contábeis, 

tendo em vista que a contabilidade partidária possui enorme importância para o andamento da 

democracia nacional, contribuindo com a veracidade das informações contábeis, dentre outras 

coisas, a correta aplicação dos recursos advindos do Fundo Partidário, assegurar a 

consistência de dados na prestação de contas, e até mesmo para apurar possíveis 

irregularidades políticas. 

Os balanços, ou prestações de contas dos Partidos Políticos a Justiça Eleitoral deverão 

conter a discriminação dos valores e destinação dos recursos provenientes do Fundo 

Partidário, origem e valores das contribuições e doações, como também despesas relacionadas 

com as eleições, com suas especificações e comprovação dos gastos, e por fim deverão 

discriminar detalhadamente as receitas e despesas, conforme regrado no art.33 da Lei 9.096. 

De acordo com o Manual Técnico de Arrecadação e Aplicação de Recursos e de 

Prestação de Contas - 2010, mesmo que não ocorra movimentação financeira de recursos ou 

estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político da obrigação de prestar contas, o qual 

deverá provar por meio de extratos bancários junto a Justiça Eleitoral, que poderá solicitar 

também outras provas caso julgue necessário. 

Com o objetivo de padronizar o processo de prestação de contas, a Justiça Eleitoral 

dispõe de um sistema informatizado, denominado de Sistema de Prestação de Contas de 

Partidos (SPCP), o qual começou a ser utilizado de forma facultativa em 2005 e 

obrigatoriamente a partir do exercício de 2006, em obediência ao Art.12 § 3 da Resolução 

TSE nº 21.841, porém teve o seu uso descontinuado, a partir da prestação de contas anual de 

2011, em decorrência das alterações na estrutura do Balanço Patrimonial (Lei 6.404/76) e da 

determinação contida na Resolução TSE n.º 23.339/2011 que revogou o § 3.º do art. 12 da 

Resolução TSE n.º 21.841/2011. Desse modo, deverá prevalecer a regra contida no § 1.º do 

art. 12 do mesmo dispositivo, no sentido de que, até que a Justiça Eleitoral forneça o 

sistema, a escrituração contábil e a prestação de contas poderão ser elaboradas manualmente 

ou por sistema informatizado próprio do próprio partido. 
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De acordo com o Art.14 da Resolução do TSE nº 21.841/2004, os demonstrativos 

contábeis exigidos para prestação de contas dos partidos políticos são: 

A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas 
seguintes peças e documentos: 

I – demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade: 

a) balanço patrimonial; 

b) demonstração do resultado; 

c) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; 

d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; e 

e) demonstração das origens e aplicações dos recursos. 

 
A exigência do Balanço Patrimonial para os partidos políticos segue os mesmos  

procedimentos exigidos para as demais entidades, sejam elas com ou sem fins lucrativos. 

Difere apenas no fato de que as entidades partidárias, por serem sem fins lucrativos, a 

Resolução CFC nº 877/2000 definem que esses devem apresentar “patrimônio social” ao 

invés de patrimônio líquido. O balanço patrimonial deverá ser publicado na imprensa oficial, 

no prazo de máximo de cinco dias da data de sua apresentação, conforme Art.15 da  

Resolução TSE nº 21.841/2004. 

De acordo com a Portaria do TSE n° 521, que dispõe sobre o Novo Plano de Contas 

dos Partidos Políticos o patrimônio líquido já está definido como patrimônio social, como 

também foram atualizadas a nomenclatura da classificação do ativo, em circulante e não 

circulante, como também a do passivo, em circulante e não circulante, conforme as alterações 

incluídas à Lei 6.404/1976 em seu Art. 178 pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. 

Em relação à demonstração do resultado apresentadas pelos Partidos Políticos difere 

das entidades com finalidade de lucro, no que diz respeito apresentação do seu resultado, pois 

não devem apresentar lucros ou prejuízos acumulados, mas sim déficit ou superávit do 

exercício, segundo a Resolução CFC nº 877/2000. Partindo da mesma idéia, a Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA demonstrará de forma ordenada e racional a 

movimentação do superávit ou déficit do exercício, partindo do saldo final do exercício 

anterior.  

Tendo em vista que, esses demonstrativos de acordo com a legislação eleitoral deverão 

respeitar as Normas Brasileiras de Contabilidade, ressalta-se que a Lei nº 6.404/1976 foi 

alterada pela Lei nº 11.638/2007, que retirou a exigência da Demonstração das Origens e 
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Aplicações de Recursos – DOAR, sendo substituída pelo Fluxo de Caixa e Valor Adicionado. 

Porém a legislação eleitoral não foi atualizada mantendo a exigência desse demonstrativo. 

De acordo ainda com o Art.14 da Resolução nº 21.841, também deverão ser 

apresentados no processo de prestação de contas dos Partidos Políticos, as seguintes peças 

complementares: 

 
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95: 
a) demonstrativo de receitas e despesas, com distinção entre a aplicação de recursos 
do Fundo Partidário e a realizada com outros recursos; 
b) demonstrativo de obrigações a pagar; 
c) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos estaduais, 
no caso de prestação de contas da direção nacional do partido; 
d) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos 
municipais ou zonais, no caso de prestação de contas de direção estadual do partido; 
e) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos a candidatos, quando 
a prestação de contas se referir a ano em que houver eleição; 
f) demonstrativo de doações recebidas; 
g) demonstrativo de contribuições recebidas; 
h) demonstrativo de sobras de campanha; 
i) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias recebidas; 
j) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias efetuadas; 
k) parecer da comissão executiva/provisória ou do conselho fiscal, se houver, 
aprovando ou não as contas; 
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o 
respectivo endereço, bem como identificação daquela destinada exclusivamente à 
movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à 
movimentação dos demais recursos; 
m) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado 
do extrato bancário na data da sua emissão; 
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso 
anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas; 
o) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas 
de caráter eleitoral; e 
p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta 

resolução. 

 
Os demonstrativos, os quais são exigidos pela Lei nº 6.404/64, deverão ser assinados 

tanto pelo Presidente e Tesoureiro do Partido, como pelo contabilista legalmente habilitado, 

seguido pelo número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, conforme disposto 

no parágrafo único do Art.14 da resolução supracitada. 

 

4.2 Análise das prestações de contas partidárias 

 

A análise das contas ocorre em dois momentos distintos, são eles de forma 

administrativa e pelo julgamento das contas. O primeiro refere-se à análise realizada pelos 

servidores da Justiça Eleitoral a nível administrativo, efetuada pelos Controles Internos do 
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Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais, que 

terão como finalidade examinar e opinar sobre a regularidade das contas anuais e dos Partidos 

Políticos nos três níveis de diretório: nacional, estadual e municipal, respectivamente Já o 

segundo refere-se ao julgamento das contas realizado pelo pleno dos Tribunais Eleitorais e 

Cartórios Eleitorais (LUCON E VIGLIAR, 2011). 

No entanto, no decorrer da análise, poderão ser solicitados dos Partidos Políticos a 

complementação de algumas informações, ou até mesmo a reparação de algumas 

irregularidades, e o mesmo terá um prazo máximo de vinte dias prorrogável por igual período, 

para atender a diligência, de acordo com o art. 37, § 1º da Lei 9.096/95. 

Após a análise feita pela  unidade administrativa, assim como a do Pleno do Tribunal, 

representada respectivamente, pelos órgãos de controle internos dos Tribunais e pelos 

cartórios eleitorais, deverão emitir um parecer técnico pela aprovação, aprovação com 

ressalva ou desaprovação das contas, na forma do art. 24, da Resolução 21.841/2004, que 

condiciona: 

I - pela aprovação das contas, quando existir o convencimento de que os 
documentos referidos no art. 14 desta Resolução refletem adequadamente a 
movimentação financeira e patrimonial do partido político e de que as contas estão 
regulares; 

II - pela aprovação das contas com ressalva, quando forem verificadas falhas, 
omissões ou impropriedades de natureza formal que não comprometam a 
regularidade das contas, ocasião em que a ressalva deve ser especificada claramente, 
e os seus efeitos demonstrados sobre as contas prestadas; e 

III - pela desaprovação das contas, quando restar evidenciada qualquer das seguintes 
ocorrências: 

a) constatação de falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a 
regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas; 

b) conclusão pela desconformidade entre as peças constantes do art. 14 desta 
Resolução e a movimentação financeira e patrimonial do partido político; e 

c) impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados 

pela Justiça Eleitoral, quando for verificada a ausência de evidências ou provas 
suficientes para análise. (BRASIL, 2004, grifo nosso) 

 
Emitido o parecer técnico, cabe a Justiça Eleitoral realizar o julgamento optando pela 

aprovação, aprovação com ressalva ou desaprovação das contas partidárias. Os Partidos 

Políticos terão setenta e duas horas após vistas dos autos para se manifestarem sobre o técnico 

parecer emitido, conforme Art.24, §1, da Resolução citada acima. 
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4.3 Fiscalizações, controle e conseqüências do processo de prestação de contas dos 

Partidos Políticos 

 

A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil, as despesas com 

campanha eleitoral e a prestação de contas dos Partidos Políticos, devendo atestar se elas 

refletem a real movimentação financeira, dispêndios e recursos aplicados em campanhas 

eleitorais, observando a obrigatoriedade de constituição de comitês e dirigentes partidários 

para movimentar os recursos financeiros das campanhas eleitorais, caracterizarem as 

responsabilidades dos dirigentes partidários, civil e criminalmente por quaisquer 

irregularidades e a obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação 

comprobatória de suas prestações de contas por um prazo não inferior a 5 anos, como 

determina o Art. 34 da Lei 9.096/1995. 

É permitida a quebra do sigilo bancário das contas dos Partidos Políticos para 

esclarecimentos ou apuração de fatos relacionados a denúncias fundamentadas de filiados ou 

delegado de partido, bem como de representação de membro do Ministério Público Eleitoral, 

ou mesmo por Corregedor Eleitoral, e após os exames da contas dos Partidos Políticos pela 

Justiça Eleitoral, é aberto um prazo de cinco dias para outros partidos e filiados, impugná-las, 

apontando provas e pedindo abertura de investigação para apurar quaisquer irregularidades, 

segundo Art.35 da lei supracitada. 

As sansões de acordo com o Art.36 da Lei dos Partidos Políticos, por violação de 

normas legais e estatutárias na prestação de contas dos Partidos Políticos, são as seguintes,  

 Em caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o 

recebimento das quotas do Fundo Partidário até que os esclarecimentos sejam 

aceitos pela Justiça Eleitoral; 

 Ficará suspensa a participação no Fundo Partidário por um ano, caso de 

recebimento de recursos vedados pelo Art.31 da Lei dos Partidos Políticos: 
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou 
pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive 
através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 
        I - entidade ou governo estrangeiros; 
        II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art.        
38; 
       III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços             
públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude de lei e 
para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; 
        IV - entidade de classe ou sindical. 
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Ainda tratando de penalidades, de acordo com a Lei dos Partidos Políticos, em seu 

Art.37, a ausência de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial, acarretará na 

suspensão de novas quotas do Fundo Partidário, e os responsáveis estarão sujeitos as penas da 

lei, aplicados no Art.28 da mesma Lei, que prevê o cancelamento do registro civil e do 

estatuto do partido. 

 

4.3.1 Tomada de contas especial realizada pelo Tribunal de Contas da União 
 
 

A Controladoria Geral da União, ao dispor em seu sítio sobre o conceito de Tomada 

de Contas Especial em seu Manual de Instrução sobre a Tomada de Contas Especial, afirma 

tratar-se de um instrumento utilizado com o fim de ressarcir a Administração Pública de 

prejuízos causados, revestido de rito próprio após esgotadas todas as formas de buscar a 

reparação do dano. 

A Resolução TSE n° 21.841, de 2004, prevê que, a partir do trânsito em julgado da 

decisão que considerou as contas partidárias desaprovadas ou não prestadas, o Juiz Eleitoral 

ou presidente do Tribunal Eleitoral, conforme o caso, deve assinalar prazo improrrogável de 

60 dias para que o partido recolha integralmente ao erário os valores referentes ao Fundo 

Partidário que não tenha sido objeto de prestação de contas ou cujo montante tenha tido a 

aplicação julgada irregular. 

Se após esse prazo o Partido Político ou seus dirigentes não tenha promovido o 

recolhimento integral ao erário público, deve o juiz ou o presidente do Tribunal Eleitoral, 

conforme o caso, determinar a instauração de Tomada de Contas Eleitoral, com o objetivo de 

apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, dando ciência à direção 

partidária nacional, estadual, municipal. Encerrado o procedimento da Tomada de Contas 

Especial, o Juiz Eleitoral ou o presidente do Tribunal Eleitoral deve enviar os respectivos 

autos ao Tribunal de Contas da União para fins de julgamento. 
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5  METODOLOGIA 
 

Nesta seção será apresentada a metodologia da pesquisa que foi norteada a fim de 

verificar a importância das informações contábeis no processo de prestação de contas 

partidária e de que forma os Partidos Políticos, em seus diretórios ou comissões provisórias 

no Estado do Ceará, utilizam a sua contabilidade. 

 

5.1 Classificação da Pesquisa 

 

De acordo com Andrade (2009, p. 119) a “Metodologia é o conjunto de métodos ou 

caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”. Os métodos abordados neste 

estudo empírico são de caráter dedutivo, pois busca se utilizar da dedução, raciocínio que se 

movimenta do geral para o particular. 

 O presente estudo, quanto à abordagem do problema, é considerado qualitativo, pois 

segundo Richardson (2011, p.80), 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivíduos. 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. Com isso, quanto à 

abordagem, classifica-se este estudo como qualitativo, pois nele foram usados questionários 

para levantamento de informações sobre a contabilidade partidária e também foi feito um 

estudo documental dos pareceres emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará das 

prestações de contas dos partidos políticos, e não foram feitos estudos estatísticos desses 

dados. 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois buscará se 

familiarizar com o problema, com o objetivo de explicitá-lo ou formular hipóteses, e se 

classifica também como descritiva, uma vez que descreve as características presentes em uma 
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determinada população ou fenômeno, como também estabelecer relações entre variáveis 

(GIL, 2009).  

Quanto aos procedimentos técnicos adotados, a pesquisa se classifica como pesquisa 

de campo com aplicação de questionário, pois segundo Gil (2009) irá procurar muito mais o 

aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população 

determinado por variáveis. A presente pesquisa também é classificada como documental, pois 

os dados coletados serão extraídos de documentos públicos disponibilizados pelo próprio 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará com base no art.40 da Resolução nº21. 841/04 do TSE: 

Art. 40. Os processos relativos às prestações de contas são públicos e ficam à 
disposição para consulta pelos interessados, que podem obter cópia de suas peças, os 
quais assumem os custos e a utilização que derem aos documentos recebidos. 
 

Para ter acesso a prestação de contas encaminhou-se e protocolou-se na sede do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará – TRE/CE, um ofício requerendo o acesso 

aos processos de prestações de contas para obter cópias dos pareceres emitidos pela Justiça 

Eleitoral nos exercícios financeiros de 2008 a 2010, baseados no art°40 da Resolução 

supracitada. 

Quanto ao levantamento de dados relativos aos diretórios estaduais dos partidos 

políticos, tais como endereços, telefone, e-mails e o nome de seus presidentes, retirou-se 

diretamente do site do TRE do Estado do Ceará. Por contato telefônico, foram marcados os 

dias e horários da visita com cada representante dos partidos para aplicação do questionário in 

loco, nas próprias sedes dos diretórios Estaduais ou comissões provisórias, com exceção de 

seis partidos, os quais, os representantes alegaram falta de tempo para marcar uma visita, 

então pediram para que encaminhasse o questionário por e-mail. As entrevistas foram 

realizadas no período de 03 a 14 de junho de 2013. 

 

5.2 População e amostra 

 

Para compor a população da pesquisa de campo, por meio de questionário, foram 

selecionados, trinta partidos políticos devidamente registrados no Tribunal Regional Eleitoral 

do Ceará – TRE/CE que atuam no Estado do Ceará, levando em consideração os partidos com 

o registro que estão em situação vigente e não vigente, pois apesar de alguns estarem não 

vigentes continuam atuando no Estado, e sua regularização é apenas questão de formalidade 
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junto a Justiça Eleitoral já estão em processo de regularização junto ao órgão, conforme 

quadro 4: 

Quadro  4 – Lista dos Partidos Políticos com atuação no Estado do Ceará 

PARTIDO TIPO DO ORGÃO SITUAÇÃO 
VIGÊNCIA 

Democratas -DEM - 25 Comissão Provisória Vigente 
Partido Comunista  Brasileiro -PCB - 21 Comissão Provisória Vigente 

Partido Comunista Do Brasil - PC DO B - 65 Diretório Vigente 

Partido Causa Operária - PCO - 29 Comissão Provisória Não Vigente 

Partido Democrático Trabalhista- PDT - 12 Diretório Vigente 

Partido Ecologico Nacional -PEN- 51 Comissão Provisória Vigente 

Partido Humanista Da Solidariedade - PHS- 31 Comissão Provisória Vigente 

Partido Do Movimento Democrático Do Brasil-PMDB - 15 Diretório Vigente 

Partido Da Mobilização Nacional-PMN - 33 Diretório Vigente 

Partido Progressista -PP - 11 Diretório Vigente 

Partido Pátria Livre-PPL - 54 Diretório Vigente 

Partido Popular Socialista-PPS - 23 Diretório Vigente 

Partido Da República-PR - 22 Comissão Provisória Vigente 
Partido Republicano Brasileiro-PRB - 10 Comissão Provisória Vigente 
Partido Republicano Progressista-PRP - 44 Diretório Vigente 

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -PRTB - 28 Comissão Provisória Vigente 
Partido Socialista Brasileiro-PSB - 40 Diretório Vigente 
Partido Social Cristão-PSC - 20 Comissão Provisória Vigente 
Partido Social Democrático-PSD - 55 Diretório Vigente 
Partido Da Social Da Democracia Brasileira-PSDB - 45 Diretório Não Vigente 
Partido Social Democrata Cristão-PSDC - 27 Comissão Provisória Vigente 
Partido Social Liberal-PSL - 17 Comissão Provisória Vigente 
Partido Socialismo E Liberdade-PSOl - 50 Diretório Vigente 
Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado-PSTU - 16 Diretório Vigente 
Partido Dos Trabalhadores-PT - 13 Diretório Vigente 
Partido Dos Trabalhista Brasileiro-PTB - 14 Comissão Provisória Não Vigente 
Partido Trabalhista Cristão-PTC - 36 Comissão Provisória Vigente 
Partido Trabalhista Do Brasil-PTDOB - 70 Comissão Provisória Vigente 
Partido Trabalhista Nacional-PTN - 19 Comissão Provisória Vigente 

Partido Verde-PV - 43 Comissão Provisória Vigente 
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (2013) 
 

 A diferença básica entre diretórios e comissões provisórias é que os diretórios são 

eleitos em convenção com um prazo determinado de vigência. A comissão provisória é 
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formada por um número bem menor de participantes e é nomeada pela executiva do órgão 

partidário de instância superior, com um prazo de validade por ela determinado. A amostra 

limitou-se aos diretórios ou comissões provisórias que responderam o questionário, conforme 

o quadro 5: 

Quadro 5 – Lista de Partidos Políticos que responderam ao questionário. 

PARTIDO. TIPO DO ORGÃO SITUAÇÃO 
VIGÊNCIA 

Democratas -DEM - 25 Comissão Provisória Vigente 
Partido Comunista  Brasileiro -PCB - 21 Comissão Provisória Vigente 

Partido Comunista do Brasil - PC DO B - 65 Diretório Vigente 
Partido Da República-PR - 22 Comissão Provisória Vigente 

Partido Democrático Trabalhista- PDT - 12 Diretório Vigente 

Partido do Movimento Democrático do Brasil-PMDB - 15 Diretório Vigente 

Partido dos Trabalhadores-PT - 13 Diretório Vigente 

Partido Humanista da Solidariedade - PHS- 31 Comissão Provisória Vigente 
Partido Pátria Livre-PPL - 54 Diretório Vigente 

Partido Progressista -PP - 11 Diretório Vigente 

Partido Social Cristão-PSC - 20 Comissão Provisória Vigente 
Partido Social Liberal-PSL - 17 Comissão Provisória Vigente 

Partido Socialismo e Liberdade - PSOl - 50 Diretório Vigente 
Partido Socialista Brasileiro-PSB - 40 Diretório Vigente 
Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado-PSTU - 16 Diretório Vigente 
Partido Trabalhista Cristão-PTC - 36 Comissão Provisória Vigente 
Partido Trabalhista do Brasil-PTDOB - 70 Comissão Provisória Vigente 

Partido Trabalhista Nacional-PTN - 19 Comissão Provisória Vigente 
Partido Verde-PV - 43 Comissão Provisória Vigente 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

Já para a pesquisa documental, considerou-se como população os Partidos Políticos 

registrados nos períodos de 2008 a 2010, e para compor a amostra, limitaram-se a quantidade 

de partidos que enviaram suas prestações de contas ao TRE-CE no período supracitado, sendo 

analisados os pareceres emitidos pela Justiça Eleitoral em cada exercício financeiro. Para ter 

acesso aos dados das prestações de contas, encaminhou-se um ofício requerendo acesso aos 

processos de prestações de contas ao setor responsável pelo arquivo do TRE-CE. As 

informações necessárias referentes às prestações de contas dos partidos políticos foram 

coletadas por meio de acesso a dados da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e 

Partidárias (COEPA). 
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Para realizar a pesquisa, dividiram-se os pareceres técnicos e os pareceres do pleno em 

aprovadas, aprovadas com ressalvas e reprovadas. Evidenciou-se o número de prestações 

entregues, como também a quantidade de prestações de contas aprovadas, aprovadas com 

ressalvas e desaprovadas em cada exercício financeiro, e identificaram-se também as 

principais ressalvas de cada período analisado e se ocorreram mudanças entre a decisão do 

parecer técnico e o parecer do pleno. O parecer técnico é emitido pela Coordenadoria de 

Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do  TRE – COEPA, e por sua vez, o parecer do 

pleno é uma certidão de julgamento, onde juízes analisam o parecer técnico e decidem se 

estão de acordo ou não. Na pesquisa foram evidenciados os pontos que geraram dúvidas no 

julgamento. 

 

5.3 Etapas da pesquisa 

 

A pesquisa consistiu das seguintes etapas: 

 a) descrição das exigências da Legislação Eleitoral no que se refere à contabilidade e 

a prestação de contas de Partidos Políticos;  

b) verificação através dos pareceres técnicos das prestações de contas as principais 

ressalvas nos exercícios financeiros de 2008 a 2010; e  

c) análise das respostas do questionário aplicado nas sedes dos Partidos Políticos do 

Estado do Ceará sobre a contabilidade partidária e transparência contábil no processo de 

prestação de contas; 

 

5.4 Limitações do Estudo  

 

Escolheu-se os diretórios ou comissões provisórias Estaduais devido à facilidade de 

acesso aos dados das prestações de contas, já que os processos encontram-se todos 

concentrados na própria sede do TRE-CE. Já que os processos de prestação de contas dos 

diretórios ou comissões provisórios municipais ficam arquivados em Zonas Eleitorais, sendo 

que todo ano uma Zona Eleitoral diferente é designada responsável por julgar e arquivar os 

processos de prestação de contas dos Partidos Políticos com atuação municipal.  

Para o estudo de campo, a pesquisa limitou-se aos Partidos que responderam o 

questionário, totalizando uma amostra de dezenove Partidos Políticos com inscrição Estadual, 

dentre os trinta com atuação no Estado do Ceará. Por esse motivo, os resultados obtidos não 
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podem ser generalizados aos Partidos Políticos com representação nacional ou municipal, e 

ainda aos diretórios ou comissões Estaduais em que o questionário não foi possível ser 

aplicado. 

A escolha dos exercícios financeiros de 2008 a 2010 se deu pelo fato de ser o período 

mais recente com o maior número de processos julgados pela Justiça Eleitoral com parecer 

final de aprovação ou não pelo pleno do TRE-CE, que no caso das prestações de contas dos 

Partidos Políticos Estaduais é quem define pela regularidade das contas apresentadas. Pois 

assim, há possibilidade de análise dos pareceres emitidos, identificando as principais ressalvas 

em cada período estudado. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, serão realizadas as análises dos dados obtidos na pesquisa documental 

através dos pareceres das prestações de contas de Partidos Políticos emitidos pela Justiça 

Eleitoral, obtidos in loco no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, como também os dados 

obtidos na pesquisa de campo através de questionário aplicado nas sedes dos diretórios 

Estaduais ou comissões provisórias dos Partidos Políticos do Estado do Ceará. Na leitura dos 

resultados, deve-se levar em consideração as restrições impostas à pesquisa, tais como alguns 

processos de prestações de contas ainda não foram julgados, logo não possuem os pareceres. 

Já para o questionário, a amostra se limitou apenas a dezenove Partidos Políticos, em uma 

população de trinta. 

 

6.1  Análise dos pareceres emitidos pela Justiça Eleitoral no processo de prestação de 
contas partidárias no período de 2008 a 2010 

 

Primeiramente, buscou-se separar as prestações de contas em diferentes categorias, 

tendo como objetivo analisar o cenário do Estado do Ceará. Diante disso, inicialmente, foi 

necessário quantificar o número de Partidos Políticos, cujas contas foram apresentadas no 

período analisado. Da amostra dos Partidos Políticos, verificou-se que vinte e oito partidos 

deveriam apresentar a prestação de contas no período analisado.  Após análise, observou-se 

que no ano de 2008, vinte e três partidos apresentaram suas contas; já em 2009, foram vinte e 

quatro o número de prestações de contas enviadas ao TRE-CE; e por fim em 2010, vinte e três 

partidos prestaram contas com a Justiça Eleitoral, como verificado no gráfico 1: 

 
Gráfico 1 – Prestações de contas apresentadas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Após verificar o número de processos entregues no período analisado. O segundo 

passo foi efetuar a divisão em categorias distintas, tendo como amostra o número de 

prestações de contas entregues em cada período analisado. Para isso, alguns conceitos 

anteriormente explicitados foram utilizados, tais como: manifestação dos analistas de contas 

na área administrativa (aprovada, aprovada com ressalva ou rejeitada) e o resultado do 

julgamento final efetuado pelo judiciário, representado pelos juízes integrantes do Pleno do 

TRE-CE. 

 Em se tratando da manifestação dos analistas dos órgãos técnicos, pôde-se apurar no 

período analisado, o seguinte cenário: 

 
Gráfico 2 – Manifestação dos analistas do órgão de Controle do TRE-CE 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Nesse sentido, destaca-se que dos vinte e três processos analisados no ano de 2008, 

sete foram aprovados, dez foram aprovados com ressalvas e cinco foram desaprovados, ou 

seja, somando o número de aprovações com ressalvas e desaprovações, chega-se a 65,22% 

dos processos julgados com constatação de falhas, omissões ou irregularidades que 

comprometam a regularidade, ou desconformidade de peças solicitadas. 

Comparando os dados de 2008 com os obtidos em 2009, verifica-se que no ano de 

2009 ocorreu um equilíbrio entre o número de prestações aprovadas e desaprovadas, ambas 

apresentando oito processos julgados. Porém, somando o número de aprovadas com ressalvas 

e desaprovadas, tem-se um percentual de 54,17% de contas julgadas com constatação de 

inconsistências que comprometem a regularidade das peças solicitadas. Apesar de uma baixa 
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no percentual de 2008 para 2009, ainda é considerado elevado o número de prestação de 

contas irregulares, representando mais da metade dos processos entregues no exercício 

financeiro de 2009. 

Nesse sentido, constatou-se que em 2010, mesmo com muitos processos ainda não 

julgados pela Justiça Eleitoral, o cenário torna-se preocupante, uma vez que somando o 

número de aprovações com ressalva e reprovações chega-se a um percentual de 39,13% das 

prestações que foram julgadas resultando em pareceres que apontam irregularidades na 

apresentação das prestações de contas.  

Isto demonstra que há uma imensa dificuldade por parte dos analistas da Justiça 

eleitoral de interpretar os dados advindos das agremiações partidárias, visto que a qualidade 

das informações prestadas ainda não são satisfatórias, permanecendo muito confusas e 

incompletas mesmo após expedição de diligências, as quais asseguraram ampla defesa a estas 

instituições. 

De acordo com o estudo, as principais ressalvas que ocasionaram a aprovação com 

ressalva ou desaprovação das contas presente no julgamento das contas no período analisado, 

são decorrentes principalmente da falta de documentação exigida pela legislação e 

incorreções contábeis, como alguns transcritos abaixo: 

 Despesas de 2008 lançadas em 2009, desobedecendo ao princípio da competência; 

 Não apresentação dos demonstrativos de contribuições recebidas e de sobras 

campanhas; 

 Divergência entre o total dos créditos do extrato bancário e o total das receitas 

apresentadas no Demonstrativo de Receitas e Despesas; 

 Ausência do Livro Diário autenticado no ofício civil, conforme art.11, §único,  da 

Resolução TSE nº21.841/2004; 

 Ausência de discriminação individualizada das despesas efetuadas com transporte, 

alimentação e combustíveis; 

 Utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário; 

 Ausência do parecer da comissão executiva do partido aprovando as contas; 

 Movimentação de outros recursos na conta bancaria destinada ao uso exclusivo dos 

recursos do Fundo Partidário; 

 Registro indevido das sobras de campanhas no demonstrativo de transferência 

intrapartidária; 
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 Ausência de documentos que comprovem as despesas efetuadas com recursos do 

Fundo Partidário; 

 Ausência do extrato da conta bancária usada para movimentar os recursos do fundo 

partidário; 

 Ausência da contabilização da depreciação dos bens permanentes; 

 Despesas com o pessoal não obedecendo ao limite de 20% dos recursos do Fundo 

Partidário, previsto no artº 8 ,II da Resolução TSE nº 21.841; 

 Ausência da assinatura do profissional contábil no Balanço Patrimonial; 

 Ausência de documentos que comprovem os recursos estimáveis em dinheiro, 

declarados no Demonstrativo de Receitas e Despesas; 

 Ausências dos extratos bancários das contas abertas ou declaração expressa de que 

o partido não possui conta bancária aberta; 

 

Verifica-se que o conjunto de problemas detectados, quando da verificação das contas, 

refere-se às falhas comuns a grande parte dos Partidos Políticos, quando da elaboração das 

prestações de contas. Essas falhas são consideradas primárias para contabilistas que atuam em 

áreas comerciais. Isso ratifica que algo na contabilidade dessas instituições está sendo 

efetuado de maneira inadequada, conseqüentemente, que os contadores estão tendo uma 

postura omissa em relação à garantia da integridade e correção das informações, ou ao menos, 

não conhecem as peculiaridades da contabilidade partidária seguindo a legislação vigente. 

Por fim, no Gráfico 3, está exposta a divergência de decisão que ocorreu entre o 

parecer técnico e o parecer pleno. A amostra nesse grupo foi representada pelos processos 

entregues que efetivamente foram julgados pelo pleno do TRE-CE.  No ano de 2008 foram 

analisados vinte e dois processos, onde em vinte deles a decisão tomada estava em comum 

acordo, e em 2 existiu a divergência de decisão. Em 2009, apenas em um dos vinte e um 

processos apresentados existiu a divergência de decisão e em 2010, apesar de ter um número 

de processos esperando julgamento, não foi apresentada nenhuma divergência entre o parecer 

administrativo e do Pleno. 
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Gráfico 3 – Divergências entre parecer técnico e do Pleno.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Apesar do montante de divergência entre os pareceres técnicos e os pareceres plenos 

ser relativamente baixo, vale a pena chamar atenção a esse assunto. Quanto a motivos 

contábeis, em alguns casos em que ocorreu a divergência de decisão, o pleno apontou onde o 

técnico estava se equivocando, e resolveu optar pela aprovação das contas com ressalvas. Já 

em outras ocasiões, apesar de o técnico desaprovar as contas, como por exemplo, expondo a 

ausência de livros obrigatórios, o pleno aprovou alegando que tais motivos levantados para 

reprovação das contas, não comprometiam a regularidade, confiabilidade ou consistência das 

contas. 
 

6.2 Questionário aplicado aos diretórios Estaduais ou comissões provisórias dos Partidos 

Políticos do Estado do Ceará 

 

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos através de questionário aplicado aos 

Partidos Políticos com atuação no Estado do Ceará. As respostas obtidas possibilitarão 

conhecer o nível de utilização da contabilidade e transparência contábil no processo de 

prestação de contas, e a partir do resultado, verificar como é operacionalizada a contabilidade 

nos partidos políticos e sua importância para essas entidades, e se tal ciência é usada somente 

para cumprir as obrigações de prestar contas a Justiça eleitoral, como também verificar a 

perspectiva dos Partidos Políticos em relação ao processo de prestação de contas, e por fim 

verificar de que forma as informações contábeis estão sendo divulgadas e se essas entidades 
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possuem algum transtorno ou dificuldade na obtenção da informação contábil no processo de 

prestação de contas. 

O questionário foi dividido em duas categorias de estudos, conforme quadro 6: 
Quadro 6 – Categorias de estudo do questionário 

Categoria 01 Caracterização do Partido Político 

Categoria 02 
Informação sobre a Contabilidade e Transparência 
contábil no processo de prestação de contas 
partidárias. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 
6.2.1 Caracterização dos Partidos Políticos 
 

Foram entrevistados dezenove Partidos Políticos, caracterizados pelo ano de fundação 
e pela quantidade de filiados no Estado do Ceará, conforme quadro 7: 
 

Quadro 7 – Caracterização dos Partidos Políticos 

PARTIDO POLÍTICO ANO DE 
FUNDAÇÃO 

QUANTIDADE DE 
FILIADOS NO ESTADO DO 

CEARÁ 
Partido dos Trabalhadores-PT 1980 72.049 

Partido Do Movimento Democrático Do Brasil-PMDB 1966 45.472 

Partido Progressista -PP 1993 35.569 

Democratas -DEM 2007 27.751 

Partido Socialista Brasileiro-PSB 1947 25.330 

Partido Democrático Trabalhista- PDT 1979 23.640 

Partido Da República-PR 2006 20.184 

Partido Comunista Do Brasil - PC DO B 1922 18.471 

Partido Verde-PV 1987 11.520 

Partido Social Cristão-PSC 1996 10.436 

Partido Social Liberal-PSL 1994 9.494 

Partido Humanista Da Solidariedade - PHS 1996 7.528 
 

Partido Trabalhista Nacional-PTN 1995 6.312 

Partido Trabalhista Cristão-PTC 1988 2.598 

Partido Trabalhista Do Brasil-PTDOB 1989 2.396 

Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado-PSTU 1994 1.964 

Partido Socialismo e Liberdade-PSOl 2005 979 

Partido Pátria Livre-PPL 2011 967 
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Partido Comunista  Brasileiro -PCB 1922 395 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

Diante dos dados acima, verifica-se que o partido com maior número de filiados no 

Estado do Ceará é o Partido dos Trabalhadores – PT, e o que possui o menor número de 

filiados é o Partido Comunista Brasileiro – PCB que também é o mais antigo juntamente com 

o Partido Comunista do Brasil – PC do B. O mais recente é o Partido Pátria Livre – PPL. 

Após a caracterização dos partidos pelo ano de fundação e números de filiados dentro 

desta pesquisa, iniciou-se a análise das respostas constantes em questionário. O primeiro 

questionamento, analisado na próxima subseção, trata de verificar como é operacionalizada a 

contabilidade nos Partidos Políticos em seus diretórios Estaduais ou comissões provisórias. 

6.2.2 Informações sobre a Contabilidade e Transparência Contábil no processo de 
prestação de contas Partidárias 

 
Tabela 1 – Operacionalização da Contabilidade nos Partidos Políticos. 

Respostas Participação % 
No próprio partido em um setor 
interno específico. 04 21,05% 

É terceirizada, porém realizada 
no próprio partido. 02 10,53% 

É terceirizada e realizada externa 
ao partido em escritório de 
contabilidade. 

12 63,16% 

Não possuo assessoria contábil. 01 5,26% 
TOTAL 19 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

Na Tabela 1 verifica-se que 63,16% dos Partidos Políticos entrevistados utilizam a 

contabilidade de forma terceirizada praticada em escritórios, questionados pelo motivo da 

terceirização dos serviços contábeis, os representantes dos partidos alegaram que a 

terceirização tem um custo mais baixo se comparado a contração de um profissional fixo, já 

que nem sempre tem serviços a serem realizados, e alguns partidos menores com pouca 

movimentação financeira só utilizam a contabilidade uma vez ao ano para prestarem contas a 

Justiça Eleitoral.  

Já para 21,05% dos partidos entrevistados possuem contabilidade própria em um setor 

interno específico, questionados pelo motivo de escolherem a contabilidade própria, os 

representantes desses partidos relataram que com a contabilidade mais próxima do partido 

facilita nos casos de esclarecimentos de eventuais dúvidas em alguma ocorrência contábil, 

outros representantes alegaram que como a contabilidade também elabora relatórios mensais 

para serem enviados ao diretório nacional se faz necessário ter a contabilidade no próprio 
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partido. Nos outros 10,53% dos Partidos, a contabilidade é terceirizada, porém é praticada no 

próprio partido, os representantes alegaram que na época de elaboração das peças que 

componham a contabilidade, contrata-se um profissional por um tempo determinado para 

desempenhar os serviços contábeis, e que sendo praticado assim o custo é mais baixo que o 

cobrado por escritórios.  

E por fim, os 5,26%, correspondente a um Partido Político, o representantes alegou 

que o partido não possui assessoria contábil, questionado sobre como ele faz a contabilidade, 

o mesmo justificou que na época de elaboração da prestação de contas, recorriam ao auxílio 

de amigos que entendiam do assunto. 

A próxima tabela mostrará como os Partidos Políticos avaliam sua assessoria contábil. 
 

Tabela 2 – Avaliação da assessoria contábil partidária. 
Respostas Participação % 

Satisfatória 13 72,22% 
Adequada 03 16,67% 
Razoável 02 11,11% 

TOTAL 18 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 
De acordo com os dados da Tabela 2 indica a avaliação da assessoria contábil 

partidária, com isso, observa-se que 72,22% dos representantes entrevistados se dizem 

satisfeitos com os serviços prestados pelos profissionais contratados, pois os profissionais 

atendem outros itens além das prestações de contas. Já para os 16,67% dos partidos, os 

representantes declararam que a sua contabilidade é adequada, pois se limita somente a 

cumprir as exigências do processo de prestação de contas, e para os 11,11% dos Partidos 

entrevistados avaliaram sua contabilidade como razoável, pois o profissional contratado 

muitas vezes encontra dificuldades na elaboração das peças contábeis. 

Em seguida, perguntou-se aos representantes dos Partidos Políticos que utilizam a 

contabilidade terceirizada, se eles têm interesse em ter uma contabilidade própria.  O 

resultado ficou demonstrado na tabela 3: 
Tabela 3 – Interesse em ter uma contabilidade própria, valido somente para os partidos que possuem 
assessoria contábil terceirizada. 

Respostas Participação % 
Sim 06 40% 
Não 09 60% 

TOTAL 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

A Tabela 3 mostra que 60% dos representantes dos Partidos entrevistados não 

possuem interesse em ter uma contabilidade própria, questionados sobre a sua resposta, 
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alguns representantes alegam que a contabilidade terceirizada ainda possui um custo menor se 

comparada à contratação de um profissional como empregado do partido que acarretaria em 

um gasto fixo, outros responderam que em curto prazo não tinha interesse, mas em longo 

prazo devido a projeções de crescimento do Partido será necessário ter um profissional fixo, e 

por fim outros declararam que atualmente o obstáculo para a implantação de uma 

contabilidade própria eram recursos financeiros insuficientes. 

Já para os 40% dos entrevistados declararam ter interesse em uma contabilidade 

própria, alguns representantes desses Partidos alegam que com uma contabilidade própria 

facilitaria a elaboração das peças contábeis já que há uma extensa burocracia no processo de 

prestação de contas, outros argumentam que com uma contabilidade própria, o partido teria 

uma melhor gestão dos seus recursos e que refletiriam no resultado das prestações de contas. 

A seguir, foi questionado aos entrevistados se seus filiados têm acesso às prestações 

de contas na sede do Partido Político. 

Tabela 4 – Acesso dos filiados as prestações de contas na sede do partido político. 
Respostas Participação % 

Sim 18 94,74% 
Não 01 5,26% 

TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Na Tabela 4 demonstra-se que 94,74% dos representantes de Partidos entrevistados, 

afirmaram que os filiados têm acesso as prestações de contas, apesar de serem documentos 

públicos, na sedes desses partidos possuem cópias dos processos de prestação de contas e 

estão à disposição dos filiados caso queiram consultá-los, porém esse acesso pelo partido é 

restrito somente aos filiados, pessoas externas ao partido terão que consultar diretamente na 

sede do TRE. Mesmo com essa restrição, a maioria dos Partidos Políticos apresentam suas 

contas de forma transparentes para seus filiados. Por fim, os 5,26%, que equivale a um 

Partido, o representante declarou que a prestação de contas não está à disposição dos filiados 

na sede do Partido e que caso eles queiram ter acesso aos processos, único meio seria se 

dirigir ao TRE e solicitar o acesso, já que pela legislação esses documentos são públicos. 

Questionou-se também, qual o principal meio de divulgação utilizado para prestar 

contas com seus filiados. Os resultados são apresentados conforme a tabela 5: 
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Tabela 5 – Principal meio de divulgação utilizado para prestar contas com os filiados. 
Respostas Participação % 

Divulgação no website do 
Partido. 02 10,53% 

Divulgação em Assembléia 
Geral. 04 21,05% 

Divulgação por meio de relatório 
anual. 08 42,11% 

Divulgação por meio de relatório 
periódico. 02 10,53% 

Outros 03 15,79% 
TOTAL 19 100% 

Fonte: Dados da pesquisa,2013. 

A Tabela 5 mostra que 42,11% dos partidos entrevistados utilizam o relatório anual 

como principal meio utilizado para prestar contas com os filiados. Já para os 21,05% dos 

entrevistados utilizam a assembléia geral para divulgar as informações da prestação de contas. 

Verifica-se que 15,79% responderam outros meios de divulgação e especificaram como sendo 

reunião da executiva Estadual do Partido para discutirem a aprovação das contas, boletins 

internos são enviados aos filiados informando sobre a prestação de contas. Observa-se ainda 

que 10,53% utilizam o site do Partido Político para divulgar as informações sobre as contas 

dos partidos. E por fim, outros 10,53% utilizam relatórios periódicos para prestar contas aos 

seus filiados.  

 Com esses dados, percebe-se que a maioria dos Partidos Políticos utilizam o relatório 

anual como principal meio de divulgar suas contas para os filiados, já que de acordo com a 

Legislação Eleitoral, os partidos são obrigados a prestarem contas anualmente a Justiça 

Eleitoral.  

Sobre a utilização das demonstrações contábeis e financeiras, perguntou-se aos 

representantes dos Partidos Políticos, se essas demonstrações eram utilizadas para outros fins 

além das prestações de contas ao TRE e aos seus filiados. O resultado foi expresso na tabela 

6: 

Tabela 6 – Utilização das demonstrações contábeis e financeiras para outros fins além da prestar contas com 
TRE-CE. 

Respostas Participação % 
Sim, também são elaboradas 
para o controle financeiro da 
entidade. 

15 78,95% 

Não, somente para prestar contas 
com o TRE-CE e aos filiados 
dos Partidos Políticos. 

04 21,05% 

Outros 00 0,00% 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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De acordo com a Tabela 6, a maioria dos entrevistados, representando 78,95% da 

amostra, responderam que além de prestar contas ao TRE e aos filiados, também utilizam as 

demonstrações contábeis e financeiras para o controle financeiro da entidade. Já para 21,05%, 

a utilização das demonstrações contábeis e financeiras resume-se apenas a prestar contas ao 

TRE e aos filiados dos Partidos Políticos. Muitos acham que a contabilidade partidária só tem 

a função de prestar contas com a Justiça Eleitoral, com esses dados percebe-se que o cenário é 

bem diferente, pois há utilização também dessas informações para o controle financeiro dos 

Partidos. 

Em seguida, perguntou-se, qual seria um fator essencial que contribuiria para o 

processo de prestação de contas. Na tabela 7, obteve-se o seguinte resultado: 

Tabela 7 – Fator essencial para contribuir no processo de prestação de contas. 
Respostas Participação % 

Treinamento e pessoas 
qualificadas. 07 36,84% 

Assessoria contábil e jurídica. 08 42,11% 
Apoio dos órgãos públicos no 
que diz respeito à melhoria do 
processo de prestação de contas. 

04 21,05% 

Outros. 00 0,00% 
TOTAL 19 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Os dados da Tabela 7 mostram que 42,11% dos entrevistados indicaram assessoria 

contábil e jurídica, questionados o motivo da resposta, os representantes dos partidos 

alegaram em sua grande maioria ser fundamental às duas assessorias devido o processo de 

prestação de contas ser muito burocrático. Já para os 36,84% dos entrevistados responderam o 

treinamento e pessoas qualificadas, e alegaram que a contabilidade partidária é uma área da 

contabilidade pouco explorada, e com isso há poucos profissionais que dominam o assunto. E 

por fim, 21,05% responderam o apoio dos órgãos públicos na melhoria do processo de 

prestação de contas como fator essencial, nesse quesito os representantes alegaram que os 

órgãos fiscalizadores deveriam aplicar medidas que melhorassem a celeridade do julgamento 

das contas.  

Questionou-se aos representantes dos Partidos Políticos, como a entidade enxerga o 

processo de prestação de contas. O resultado é apresentado na tabela 8: 
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Tabela 8 – Como a entidade  de enxerga o processo de prestação de contas. 
Respostas Participação % 

A prestação de contas é mais 
uma obrigação sem nenhum tipo 
de retorno. 

01 5,26% 

É mais uma forma de restringir o 
repasse de recursos. 00 0,00% 

É importante para demonstrar de 
que forma estão sendo 
empregados os recursos, dando 
maior transparência de sua 
gestão. 

18 94,74% 

TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

A Tabela 8 mostra que para 94,74% dos entrevistados a prestação de contas é 

importante para demonstrar de que forma estão sendo empregados os recursos, dando maior 

transparência de sua gestão. Já para os 5,26% dos entrevistados, equivalente a um Partido 

Político, o representante respondeu que a prestação de contas é mais uma obrigação sem 

nenhum tipo de retorno, e justificou dizendo que há muitas exigências por parte da Justiça 

Eleitoral, principalmente aquelas relacionadas com os prazos na entrega dos processos de 

prestação de contas, porém não há uma exigência de prazo determinado para eles julgarem os 

processos que muitas vezes são julgados tardiamente. Diante dos dados apresentados, 

observa-se que a maioria entende que a prestação de contas é uma ferramenta que torna 

transparente a gestão dos recursos dos Partidos Políticos. 

Questionou-se, ainda, se na elaboração do relatório de prestação de contas os 

entrevistados passam por algum transtorno ou dificuldades na produção ou obtenção da 

informação contábil causadas pelos seguintes itens abaixo, e o resultado de cada item foram 

distribuídos nas Tabelas a seguir: 

 

a) informações excessivas na elaboração dos relatórios; 

b) omissão de informações na elaboração dos relatórios; 

c) deficiência do sistema contábil usado para prestar contas; 

d) informações oriundas de fontes não contábeis; 

e) desconhecimento por parte do contador contratado; 

f) informações contábeis recebidas tardiamente ou atrasadas. 

 

Perguntou-se, se as informações excessivas na elaboração dos relatórios causavam 

alguma dificuldade ou transtorno. Na tabela abaixo, obteve-se o seguinte resultado: 
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Tabela 9 - Informações excessivas na elaboração dos relatórios. 
Respostas Participação % 
Sim 05 26,32% 
Não 14 73,68% 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

De acordo com os dados da Tabela 9, demonstra-se que 73,68% dos entrevistados 

afirmaram não sofrer nenhuma dificuldade com informações excessivas na elaboração do 

relatório de prestação de contas. Porém, 26,32% afirmaram ter dificuldades no que diz 

respeito às informações excessivas exigidas nos relatórios de prestação de contas. Alguns 

representantes dos partidos alegaram que o processo de prestação de contas exige muitas 

peças, e que o processo deveria passar por uma simplificação, mantendo a mesma exigência, 

mas com um número menor de peças a serem apresentadas, dando maior agilidade na 

elaboração das prestações de contas. 

Em seguida, perguntou-se, se os entrevistados tinham alguma dificuldade ou 

transtorno causado pela omissão de informação na elaboração dos seus relatórios. Demonstra-

se na tabela 9.1 o resultado: 
Tabela 9.1 - Omissão de informação na elaboração dos relatórios. 
Respostas Participação % 
Sim 03 15,79% 
Não 16 84,21 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 
Na Tabela 9.1, verifica-se que 84,21% dos representantes dos partidos entrevistados, 

relataram não ter nenhuma dificuldade na elaboração dos relatórios de prestação de contas no 

que se refere à omissão de informações nos relatórios. Já para 15,79% dos entrevistados, tem 

dificuldades na elaboração de relatórios no que diz respeito à omissão de informações nos 

relatórios. Nesse último, alguns representantes de partidos afirmaram que diante de tantas 

peças a serem elaboradas, são muitas são muitas informações, que muitas vezes passam 

despercebidas e quase sempre o partido é intimado pela Justiça Eleitoral a prestar 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

Perguntou-se também, se o sistema contábil utilizado para elaborar as peças de 

prestação de contas ocasionava alguma dificuldade ou transtorno na obtenção de suas 

informações contábeis. Na tabela 9.2 são apresentados os resultados do item: 
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Tabela 9.2 - Deficiência do sistema contábil usado para prestar contas. 
Respostas Participação % 

Sim 09 47,37% 
Não 10 52,63% 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Os dados da Tabela 9.2 mostram que as resposta ficaram bem distribuídas e que 

52,63% dos entrevistados responderam que não tem problema com o sistema contábil usado 

para prestar contas.  Já para 47,37% dos representantes dos Partidos Políticos afirmaram 

terem transtornos com o sistema contábil usado para prestar contas. Nesse último, alguns 

representantes relataram que atualmente os partidos estão realizando a prestação de contas 

com sistema contábil próprio, pois o sistema usado pela Justiça Eleitoral e que era repassado 

aos partidos deixou de ser obrigatório, apesar de apresentar algumas inconsistências esse 

sistema facilitava no momento de elaborar as peças. Com isso, devido à nova regra a maioria 

das peças utilizadas na prestação de contas são elaboradas em planilhas eletrônicas exigindo 

maior atenção de quem as elabora.  

Em seguida buscou-se saber dos entrevistados se as informações oriundas de fontes 

não contábeis geram alguma dificuldade ou transtorno na elaboração dos seus relatórios das 

prestações de contas.  O resultado foi distribuído na tabela 9.3: 

Tabela 9.3 - Informações oriundas de fontes não contábeis. 
Respostas Participação % 

Sim 11 57,89% 
Não 08 42,11% 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

De acordo com a tabela 9.3, verifica-se que 57,89% dos entrevistados afirmam ter 

dificuldades com informações oriundas de fontes não contábeis na elaboração das peças de 

prestação de contas, questionados sobre suas respostas, todos os entrevistados relataram que 

tem dificuldades na identificação dos doadores, como por exemplo, nome e CPF dos mesmos, 

que são exigidos nas prestações de contas, pois eles creditam os valores na conta do partido e 

a instituição financeira não identifica quem doou os valores na movimentação bancária. Já 

para 42,11% afirmam não ter problema na elaboração das peças de prestações de contas no 

que se refere às informações oriundas de fontes não contábeis. 

Também foi questionado aos entrevistados se o desconhecimento do assunto por parte 

do contador gera alguma dificuldade ou transtorno na elaboração de suas peças das prestações 

de contas. Obteve-se na tabela 9.4 o seguinte resultado: 
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Tabela 9.4 – Desconhecimento por parte do contador contratado. 
Respostas Participação % 

Sim 03 15,79% 
Não 16 84,21% 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Na Tabela 9.4 mostra que 84,21% dos entrevistados relatam que não tem dificuldade 

na elaboração de peças da prestação de contas no que se refere ao desconhecimento por parte 

do profissional contábil contratado, a maioria dos representantes entrevistados alegaram que 

os profissionais contratados dominam o assunto e suprem todas as necessidades da entidade 

Partidária. Já para 15,79%, afirma que tem dificuldade na elaboração das peças que 

ompõem a prestação de contas por falta de conhecimento do profissional contratado, a 

maioria dos representantes relataram que as vezes o contador contratado tem dúvidas na 

contabilização de alguns itens e recorre a ajuda de outros profissionais da área.  

Em seguida buscou-se saber dos entrevistados se há alguma dificuldade ou transtorno 

na elaboração de suas peças de prestação de contas causadas por informações contábeis 

recebidas tardiamente ou atrasadas. Apresenta-se na tabela 9.5 o seguinte resultado: 

Tabela 9.5 - Informações contábeis recebidas tardiamente ou atrasadas. 
Respostas Participação % 

Sim 12 63,16% 
Não 07 36,84% 
TOTAL 19 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Observa-se nos dados da Tabela 9.5, que 63,16% dos representantes dos Partidos 

Políticos entrevistados responderam que informações contábeis recebidas tardiamente 

representa um transtorno na elaboração das peças, alguns dos entrevistados relataram ainda 

que a Justiça Eleitoral exige prazo para entrega dos processos de prestação de contas e que 

algumas vezes o Partido  enviava seus processos ao TRE fora do prazo previsto para a 

entrega, por conta dessa problema. Questionados sobre o que provocava o atraso no 

recebimento dessas informações, a maioria respondeu que eram ocasionados principalmente 

pela identificação da origem dos recursos creditados na conta bancária. Já para 36,84 % dos 

entrevistados afirmaram que não passam por nenhum transtorno na elaboração das peças 

relacionado com o atraso no recebimento da informação contábil e que entregam sua 

prestação de contas na data prevista. 
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Por fim, na décima questão, buscou-se verificar quais informações são consideradas 

relevantes no processo de prestação de contas partidária. As respostas ficaram distribuídas no 

quadro 8: 

Quadro 8 – Informações consideradas relevantes no processo de prestação de contas partidária. 
RESPOSTAS DOS REPRESENTANTES DOS PARTIDOS POLÍTICOS ENTREVISTADOS. 

 

Democratas -DEM 

O fundo partidário, pois as informações 
relativas ao emprego dos seus recursos são 
as principais causa da rejeição das contas 
partidárias por isso se revestem de 
importância substancial. 

Partido Comunista  Brasileiro -PCB 
Doações vultuosas em dinheiro, devido ao 
fato de o doador ser um pretenso 
“mandatário” partidário. 

Partido Comunista Do Brasil - PC DO B 
Depósitos efetuados pelos doadores e a 
movimentação financeira do partido por 
meio da conta bancária. 

Partido Da República-PR 

O fundo partidário é oriundo do repasse do 
TSE aos partidos políticos, sendo assim, é 
verba pública devendo ser tratada com 
transparência e na forma que determina a 
Lei. 

Partido Democrático Trabalhista- PDT 
Transparência tanto nos recursos quanto nas 
despesas e o devido registro das mesmas em 
local adequado. 

Partido Do Movimento Democrático Do Brasil-PMDB 
Identificação de todas as origens de receitas 
e a sua real aplicação em despesas efetivadas 
pelo partido. 

Partido dos Trabalhadores-PT As fontes de arrecadação financeira e a 
destinação dos recursos. 

Partido Humanista Da Solidariedade - PHS Identificação dos doadores de contribuições 
partidária. 

Partido Pátria Livre-PPL 
A informação da origem do recurso, como os 
depósitos identificados e transparência na 
destinação desses recursos. 

Partido Progressista -PP Movimentação financeira, fundo partidário e 
aplicação dos recursos. 

Partido Social Cristão-PSC 
A origem das receitas e sua correta 
destinação. Principalmente os recursos do 
fundo partidário. 

Partido Social Liberal-PSL Discriminação da origem de receitas e 
detalhamento das despesas efetuadas. 

Partido Socialismo e Liberdade-PSOl Todas as informações referentes a entrada e 
saídas financeiras e de bens. 

Partido Socialista Brasileiro-PSB 
Os recursos do fundo partidário devem ter 
uma atenção especial devido a estarem 
atrelados a determinadas despesas. 

Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado-PSTU Origem dos recursos partidários. 

Partido Trabalhista Cristão-PTC 

As contas de resultados são de tamanha 
importância, pois nos mostra com bastante 
clareza a situação patrimonial que podemos 
ver através das receitas e despesas, e são 
justamente essas contas que são apreciadas 
pelo TER, a origem das receitas e a origem 
também das despesas, e que sejamos bem 
claros, eles exigem instrumentos físicos 
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comprobatórios das respectivas contas. 

Partido Trabalhista Do Brasil-PTDOB 
A movimentação bancária, pois todas as 
entradas de recursos devem ser identificadas 
pelo partido. 

Partido Trabalhista Nacional-PTN 

Tornar transparente toda a origem de receita 
como também sua devida aplicação 
comprovada pelos seguintes meios: cheque, 
nota fiscal e recibo. 

Partido Verde-PV 
As receitas advindas das contribuições dos 
diretórios municipais e as contribuições dos 
parlamentares e filiados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Observa-se, em geral, que a maioria dos representantes dos Partidos Políticos 

entrevistados responderam ser relevante para a contabilidade partidária as informações 

referente às receita e as despesa partidária, no que diz respeito as receitas, destaca-se a 

identificação da origem das doações e contribuições partidária tanto de filiados como de 

parlamentares, que segundo eles nunca vem identificado no extrato bancário a origem do 

crédito na conta do partido. 

 Já para as despesas, os entrevistados mostraram-se preocupados com a aplicação dos 

recursos do fundo partidário, pois possuem vinculação já terminada com algumas despesas 

prevista na Legislação Eleitoral. Outros representantes ainda acrescentam que esses recursos 

por serem públicos devem ser declarados de forma transparente para que não ocorra nenhuma 

dúvida sobre sua aplicação. 

Quando se fala em contabilidade partidária tem-se à idéia de que essa ciência é restrita 

somente a prestação de contas elaborada para o TRE, porém, com as respostas apresentadas 

nessa pesquisa, pode-se concluir que a contabilidade partidária além da obrigação de prestar 

contas com a Justiça Eleitoral, também é utilizada para outros fins como prestar contas aos 

filiados e para o controle financeiro da entidade dando maior importância a sua utilização. 
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS. 

 

A Contabilidade é uma ferramenta essencial no desenvolvimento da sociedade, pois 

repassa aos usuários informações sobre a saúde financeira das organizações.  A prestação de 

contas dos partidos políticos é um importante meio utilizado pela contabilidade, trazendo para 

a sociedade informações contábeis e financeiras sobre aqueles que têm a função precípua de 

representá-la. 

Pode-se considerar, que o objetivo geral foi atingindo, qual seja averiguar a 

operacionalização das informações contábeis produzidas pela contabilidade dos Partidos 

Políticos contribuindo assim para o aperfeiçoamento do processo de prestação de contas. 

Da mesma forma, os objetivos específicos também foram alcançados, tendo em vista 

que, buscou-se: caracterizar receitas partidárias, despesas partidárias e os procedimentos de 

aplicação dos recursos dos partidos políticos; apresentar a legislação relativa à prestação de 

contas dos partidos políticos e a forma de realização dessa prestação de contas; analisar as 

principais informações contábeis e financeiras que contribuíram para as ressalvas e 

reprovações, de acordo com os pareceres emitidos pela Justiça Eleitoral no exercício 

financeiro de 2008 a 2010; e por fim, foram identificados aspectos no que diz respeito à 

contabilidade e transparência contábil aplicados aos Partidos Políticos no processo de 

prestação de contas partidárias. 

Diante da operacionalização das informações contábeis produzidas pela contabilidade 

dos Partidos Políticos, verifica-se que na maioria dos partidos a contabilidade é terceirizada 

com escritórios, e naqueles em que isso não ocorre, a contabilidade é realizada internamente, 

sem remuneração, pelo tesoureiro que possui formação contábil. Observou-se que o principal 

meio de divulgação das prestações de contas é por meio de relatório anual, e que essas 

informações, além de utilizadas no processo de prestação de contas, também são usadas para 

o gerenciamento financeiro da maioria dos Partidos Políticos. 

No que diz respeito aos fatores que podem contribuir para a melhoria no processo de 

prestação de contas, os mais citados pelos representantes dos partidos foram: assessoria 

contábil e jurídica, treinamento e pessoas qualificadas. As principais dificuldades encontradas 

na elaboração dos relatórios contábeis foram deficiência do sistema contábil usado para 

prestar contas, informações oriundas de fontes não contábeis e informações contábeis 

recebidas tardiamente ou atrasadas. 
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Em relação às informações consideradas relevantes na contabilidade partidária, tema 

geral deste trabalho, a maioria dos representantes citou transparência na origem das receitas e 

detalhamento das despesas efetuadas, informaram ainda que os recursos do fundo partidário 

também são relevantes por terem aplicação vinculada a determinadas despesas previstas na 

legislação. 

Quanto à análise dos pareceres emitidos pela Justiça Eleitoral, foi constatado que dos 

vinte e oito Partidos Políticos analisados durante os exercícios de 2008 a 2010, 100%  

sofreram algum tipo de diligência, que acarretaram em um elevado número de processos de 

prestação de contas julgados como aprovados com ressalvas e desaprovados, e que a maioria 

das ressalvas estão ligadas a ausência de documentos que comprovam a origem de receitas e 

discriminem as despesas realizadas, como também ausência do Livro Diário devidamente 

autenticado no cartório civil.  

Houve também inconsistências contábeis, como divergência entre saldo dos extratos 

bancários e os saldos apresentado no demonstrativo financeiro, como também no 

demonstrativo de receitas e despesas. Ainda sobre as inconsistências, também foi muito 

freqüente a não contabilização da depreciação dos bens permanentes, o que corrobora a 

motivação desta pesquisa acerca de como está sendo operacionalizadas as informações 

contábeis nas prestações de contas dos Partidos Políticos 

Pode-se inferir, que a participação discreta do profissional contábil nessa área afeta a 

essência social dessa ciência, pois as conseqüências desse distanciamento podem gerar danos 

diretos à sociedade, na medida em que verbas públicas estão sendo dissipadas na forma de 

Fundo Partidário e o destino desses valores não está sendo contabilizado e fiscalizado como 

deveria, deixando clara a necessidade de se desenvolver novos trabalhos que ampliem a base 

de pesquisa e, consequentemente, a discussão do tema. 

Verificou-se ainda a necessidade de uma maior participação não só do profissional 

contábil, mas dos demais profissionais e da população como um todo, a fim de ampliar o 

acesso à prestação de contas dos partidos, que são divulgadas apenas no Diário Oficial da 

Justiça eleitoral, diferentemente das demais entidades brasileiras, que devem publicar suas 

prestações de contas anuais em Diário Oficial e em jornal de grande circulação, tal como 

prevê o artigo 289 da Lei nº 6.404/1976. 

 

 



71 

 

REFERÊNCIAS 
 
 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009 
 
ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 14ª Reimpressão. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
BRASIL. Alvara, de 28 de junho de 1808. Crêa o Erario Regio e o Conselho da Fazenda. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_35/Alvara.htm >. Acesso 
em: 17 jan.2013. 
 
______. Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas de Direito Financeiro para 
a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municipios e do Distrito Federal. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm >. Acesso em: 16 jan.2013. 
 
_______. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 
29 
 
_______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 
 
_______.Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Dispõe sobre partidos políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federa. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm>. Acesso em: 27 mai. 2013. 
 
_______. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm>. Acesso em: 28 mai. 
2013. 
 
_______. Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em : 
13 jan.2013. 
 
_______. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei 
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e 
estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de 
demonstrações financeiras. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11638.htm>. Acesso em: 29 mai. 2013. 
 
_______. Portaria MF n° 184, de 25 de agosto de 2008. Dispõe sobre as diretrizes a serem 
observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, 
laboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes 
com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Disponível 
em: <http://www.fazenda.gov.br/portugues/legislacao/portarias/2008/portaria184.asp>. 
Acesso em: 15 jan.2013. 
 



72 

 

______. Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l11941.htm>.Acesso em: 29 maio. 2013. 
 
_______. Ministério da Fazenda. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
5ed. Brasília, DF: Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, 2012. 
Disponívelem:<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/manuais-
contabilidade>. Acesso em 27 mai.2013 
 
______. Ministerio da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional.Conheça o SIAFI. 
Disponivel em:< https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/a-historia-do-siafi>. Acesso em: 09 
jun.2013. 
 
CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria,Contabilidade e Controle Interno no Setor 
Público. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
CIRNE, Mariana Barbosa. Fundo Partidário: A Constitucionalidade da divisão proporcional e 
limitada de recursos públicos. Revista Jurídica. Brasília, v. 9, n. 89,p.01-22, fev./mar, 2008. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_89/Artigos/PDF/MarianaCirne_Rev89.pdf
>. Acesso em: 28 mai.2013. 
 
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de instruções sobre a Tomada de 
Contas Especial. Brasília – DF, 2008 
Disponívelem:<http://www.cgu.gov.br/auditoriaefiscalizacao/Arquivos/TomadaContasEspeci
al/ManualTCE.pdf>. Acesso em 30 jun.2013 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas da Pesquisa Social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA, M. F. Teoria da Contabilidade. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUTANTS – IFAC. International Public 
Sector Accounting Standards IPSAS 1. 2006 Disponível em: 
<http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ipsas-1-presentation-of-f-3.pdf>. 
Acesso em 16 jan.2013. 
 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
IUDÍCIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Introdução à Teoria da Contabilidade. 
Para o nível de graduação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; VIGLIAR, José Marcelo Menezes. CÓDIGO 
ELEITORAL INTERPRETADO. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
MACHADO, Maria Goreti Farias A promoção da accountability na fiscalização de 
municípios do Rio Grande do Sul: a atuação do TCE na implementação do FUNDEB de 
2007 a 2009. 2012. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal do Rio Grande do 



73 

 

Sul. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/49811>. Acesso em 28 dez.2012. 
mai.2013. 
 
MARTINS. Eliseu. Análise da qualidade das informações contábeis nas Companhias abertas. 
In XXXI Encontro ANPADE, 2007, Rio de Janeiro. Disponível 
em:<http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnANPAD/enanpad_2007/CONT/CONA15
68.pdf.> Acesso em 26 dez.2012. 
 
NATALINO, Alan Frederico Botelho. A influência da lei de responsabilidade fiscal nas 
contas públicas dos municípios da zona da mata Mineira. Dissertação ( Mestrado em 
Administração) Universidade Federal de Viçosa, Viçosa 2007. Disponível em: 
<http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1213>. Acesso 
em: 17 jan.2013. 
 
PEDERIVA, João Henrique. Entidade Contábil Governamental: comparação entre os 
referenciais e os padrões australianos, norte-americanos, espanhóis, brasileiros e 
internacionais. 2004,. Dissertação (Mestrado Multiinstitucional e Inter-Regional em Ciências 
Contábeis) Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), João Pessoa, 2004. Disponível em: < 
http://www.cca.unb.br/images/dissert_mest/mest_dissert_046.pdf> Acesso em: 30 dez.2012. 
 
PELEIAS, Ivam Ricardo; BACCI, João. Pequena cronologia do desenvolvimento contábil 
no Brasil: Os primeiros pensadores, a padronização contábil e os congressos Brasileiros de 
Contabilidade. Disponível em <http://www.fecap.br/adm_online/art0503/art5034.pdf>. 
Acesso em: 17. jan.2013. 
 
RESOLUÇÃO CFC N.º 877, de 20 de abril de 2000. Aprova a NBC T 10 - Dos aspectos 
contábeis específicos em entidades diversas, item NBC T 10.19 - Entidades sem 
finalidade de lucros.. Disponível em <www.cfc.org.br>. Acesso em: 15 jan.2013 
 
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.128, de 25 de novembro de 2008. Aprova a NBC T 16.1 - 
Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação. Conselho Federal de Contabilidade. 
Disponível em <www.cfc.org.br>. Acesso em: 15 jan.2013. 
 
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.374, de 16 de dezembro de 2011. Dá nova redação à NBC TG 
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro. Conselho Federal de Contabilidade. Disponível em 
<www.cfc.org.br>. Acesso em: 27 dez.2012. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3.ed. São Paulo: 
 
ROCHA, Arlindo Carvalho. Realização do potencial de Accountability dos pareceres 
prévios do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 2011. Tese (Doutorado em 
Administração) Escola de Administração da  Universidade Federal da Bahia. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4189>.Acesso em 
29 dez.2012. 
 
ROCHA, Fabiana Silva Felix da. DEMOCRACIA E PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL. 
Revista eletrônica Dike. vol. 1, nº 1 (jan/jul 2011). Disponível em: 



74 

 

<http://www2.tjce.jus.br:8080/dike/wp-content/uploads/2010/11/Democracia-e-Partidos-
Politicos.pdf> Acesso em: 27 Maio.2013 
 
SILVA, Alexandre C. B. Uma análise da prestação de contas de candidatos majoritários 
no pleito de 2004 nos municípios da região metropolitana de Recife à luz das 
características qualitativas da informação contábil. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Contábeis). Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós Graduação em 
Ciências Contábeis. UnB / UFPE / UFPB / UFRN. Recife, 2007. Disponível em: 
<http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_arquivos/38/TDE-2007-08-21T122050Z-
1608/Publico/Dissert_Alexandre%20Cesar.pdf>Acesso em 28 dez.2012. 
 
SILVA, Lino Martins. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo da nova 
contabilidade pública. 9ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
SILVA, Luiz Ivan dos Santos. Contabilidade: Objeto, Objetivos e Funções. Sitientibus, Feira 
de Santana. n.38, p,79-101, jan/jun 2008. Disponível 
em:<www2.uefs.br/sitientibus/pdf/38/5_contabilidade_objeto_objetivos_e_funcoes.pdf> 
Acesso em: 06 jan.2013. 
 
TORRES, Leandro Vila. O sistema de cadastro e prestação de contas (SICAP) como 
instrumento de accountability em fundações: um estudo com fundações privadas da 
comarca de Ribeirão Preto. 2007. Dissertação (Mestrado em administração de organizações). 
Departamento de Administração da faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Disponível 
em:<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14052007-160036/pt-br.php>. 
Acesso em 29 dez.2012. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução Normativa n° 56, de 5 de dezembro de 
2007. Dispõe sobre instauração e organização de processo de tomada de contas especial e 
dá outras providências. Disponível em: <www.tcu.gov.br>. Acesso em: 17 jan.2013. 
 
TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO CEARÁ. Lista de partidos com atuação no 
Estado do Ceará. Disponível em:< http://www.tre-ce.jus.br/partidos/informacoes-
partidarias/orgaos-partidarios-1>. Acesso em: 09  jun.2013 
 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Manual Técnico de Arrecadação e Aplicação de 
Recursos e de Prestação de Contas - Eleições 2010. Brasília, 2010. Disponível 
em:<http://www.tse.jus.br/arquivos/tse-manual-tecnico-de-arrecadacao-e-aplicacao-de-
recursos-e-de-prestacao-de-contas/view > Acesso em: 28 mai. 2013. 
 
______. Resolução nº 21.841, 22 de Junho de 2004.Disciplina a Prestação de Contas dos 
Partidos Políticos e a Tomada de Contas Especial. Disponível em: 
 < http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/contas-partidarias-normas-e-
regulamentos>. Acesso em: 06 dez.2012. 
 
______. Resolução nº 23.339,16 de Junho de 2011. Revoga o §3° do artigo 12 da Resolução 
nº 21.841 de 22.6.2004. Disponível em: < http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-
resolucao-tse-23-339-de-16-de-junho-de-2011>. Acesso em: 29 mai. 2013 
 



75 

 

______.Portaria nº 521, de 18 de outubro de 2011.Dispõe sobre Novo Plano de Contas dos 
Partidos Políticos  - Brasília,2011. Disponível em:<http://www.tse.jus.br/arquivos/tse-
portaria-tse-no-521/view> Acesso em: 29 mai. 2013. 
 
VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito 
Eleitoral. 3.ed. 2012. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



76 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado. 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 
SECRETARIADO EXECUTIVO – FEAAC 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

Professor(a) Orientador(a): Antonio Carlos Dias Coelho 
Professor (a) Coorientador(a): Joyce Arrais de Araújo 
Pesquisa: A importância da informação contábil no processo de prestação de contas de Partidos 
Políticos. 
Pesquisador: João Paulo Teles Praciano  
Cel: (85) 8718-6681 
Email: joaumteles@hotmail.com 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – PARTIDOS POLÍTICOS 
Este questionário tem a finalidade de coletar dados para a elaboração de uma monografia 
como requisito para conclusão no Curso de Ciências Contábeis do acadêmico João Paulo 
Teles Praciano, o qual é Orientado e Coorientado, respectivamente pelos Professores, Antonio 
Carlos Dias Coelho e Joyce Arrais de Araújo Andrade. Pretende-se através desta pesquisa, 
obter dados dos partidos políticos em nível de diretório Estadual sedes situadas em Fortaleza-
CE sobre a utilização das informações contábeis no processo de prestação de contas. 
 
Quadro 01 – Categorias de estudo do questionário. 

 

 

 

Categoria 01 – Caracterização do Partido Político 

 Nome da entidade: _____________________________________________________ 

 Ano de fundação: _____________________________________________________ 

 Quantidade de filiados: _________________________________________________ 

Categoria 02 – Informação sobre a contabilidade Partidária e Transparência Contábil. 

1. Como é operacionalizada a assessoria contábil do partido? 

a) (   ) No próprio partido em um setor interno específico. 

b) (   ) É terceirizada, porém realizada no próprio partido. 

Categoria 01 Caracterização do Partido Político 
Categoria 02 Informação sobre a Contabilidade Partidária e Transparência 

Contábil no processo de prestação de contas partidárias. 
Categoria 03 Autorização. 
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c) (   ) É terceirizada e realizada externo ao partido, escritório de contabilidade. 

d) (   ) Não possuo assessoria contábil. 

2. Como você avalia a sua assessoria contábil? (Responder somente se tiver assessoria 
contábil). 

a) (   )Satisfatória. 

b) (   )Adequada 

c) (   )Razoável. 

3. O partido possui interesse em ter uma contabilidade própria? (Responder somente se a 
contabilidade praticada no seu partido for terceirizada) 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não 

4. As prestações de contas estão à disposição dos seus filiados na sede do partido? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não 

5. Qual o principal meio de divulgação o partido utiliza para prestar contas para os 
filiados? 

a) (   ) Divulgação no website do partido. 

b) (   ) Divulgação em Assembléia Geral. 

c) (   ) Divulgação por meio de relatório anual. 

d) (   ) Divulgação por meio de relatório periódico. 

e) (   ) Outros (Especificar)__________________________________________ 

6. As demonstrações contábeis e financeiras do partido são elaboradas para outros fins 
além da prestação de contas do TRE-CE?   

a) (   ) Sim, também são elaboradas para o controle financeiro da entidade. 

b) (  ) Não, somente para a prestar contas com o  TRE-CE e com os filiados do 
Partido Político. 

c) (  ) Outros_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7. No seu ponto de vista o que seria um fator essencial para contribuir no processo de 
prestação de contas? 

a) (    ) Treinamento e pessoas qualificadas. 

b) (    ) Assessoria contábil e jurídica. 

c) (    ) Apoio dos órgãos públicos no quis diz respeito a melhoria do processo de 
prestação de contas. 

d) (    )Outros_____________________________________________________ 

8.   Como a entidade enxerga o processo de prestação de contas partidária? 

a) (   ) A prestação de contas é mais uma obrigação sem nenhum tipo de retorno. 

b) (   )  É mais uma forma de restringir o repasse de recursos. 

c) (   )  É importante para demonstrar de que forma estão sendo empregado os 
recursos, dando maior transparência de sua gestão. 

 

9 .Na elaboração do seu relatório de prestação de contas, quais os itens abaixo 
relacionados causam maiores transtornos ou dificuldades na produção ou obtenção da 
informação?  

ITENS SIM NÃO 

a) Informações excessivas na elaboração dos relatórios.   

b) Omissão de informações na elaboração dos relatórios   

c) Deficiência do sistema contábil usado para prestar contas.   

d) Informações oriundas de fontes não contábeis   

e) Desconhecimento por parte do contador contratado.   

f) Informações contábeis recebidas tardiamente ou atrasadas   

 

10. Em sua opinião, quais informações contábeis são consideradas relevantes no processo 
de prestação de contas partidária? 

R_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________         

______________________________________________________________________ 
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Categoria 03 – Autorização de divulgação. 

Eu,___________________________________________________________, na função de 
__________________________________________________________________autorizo a 
divulgação das informações fornecidas nesta entrevista e que as respostas desse 
questionário serão mantidas em sigilo. 
 
 

Fortaleza, ___de_____________de 2013 
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APÊNDICE B – Ofício. 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 
SECRETARIADO EXECUTIVO – FEAAC 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

Professor(a) Orientador(a):  Drº.Antonio Carlos Dias Coelho 
Professor (a) Coorientador(a): Ms. Joyce Arrais de Araújo Andrade 
Pesquisa: : A importância da informação contábil no processo de prestação de contas de Partidos 
Políticos.. 
Pesquisador: João Paulo Teles Praciano  
Cel: (85) 8718-6681 
Email: joaumteles@hotmail.com 
 

Requerimento para reprodução das Prestações de Contas de Partidos Políticos. 
 
Exmo. Sr.Dr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 
 
Eu, JOÃO PAULO TELES PRACIANO, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF/MF 
sob o nº. xxx.xxx.xxx-xx, RG nº. xxxxxxxxxxxxx SSP-CE, residente e domiciliado na rua -
____________________________, nº____, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, fundamentado no 
art.40 da Resolução 21.841/2004 ,que diz: Art. 40. Os processos relativos às prestações de 
contas são públicos e ficam à disposição para consulta pelos interessados, que podem 
obter cópia de suas peças, os quais assumem os custos e a utilização que derem aos 
documentos recebidos. Venho respeitosamente requerer a permissão para consulta e 
reprodução das prestações de contas de Partidos Políticos, no período de 2008 a 2010, tendo 
em vista que sou aluno de graduação do curso de ciências contábeis da Universidade Federal 
do Ceará – UFC e estou desenvolvendo minha monografia com o tema: A importância da 
informação contábil no processo de prestação de contas de Partidos Políticos. E para 
efetivar minha pesquisa necessito das cópias das referidas prestações. 
 
___________________________________          _________________________________  
    Profº Orientador: Antonio Carlos Dias Coelho                 Prof ª Coorientadora: Joyce Arrais de Araújo 
 

________________________________ 
Aluno orientando: João Paulo Teles Praciano 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Fortaleza, ____ de___________ 2013. 


