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candidatos e
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Conceito de gasto eleitoral

Os gastos eleitorais são as
despesas realizadas por candidato e
partido, na campanha eleitoral com o
objetivo de conseguir voto. (Lei
9.504/1997, art. 26).

Estão sujeitos a registros, tem limites (e
sub-limites) fixados e prazo para realização.



Proposito das limitações:

 Possibilidade de uma igualdade de disputa
eleitoral entre candidatos.

 Cuidadoso acompanhamento dos gastos.
 Reprimir exemplarmente, a conduta do

abuso do poder econômico.

Nas últimas eleições o resultado das votações
obtidas teve ligação direta com a arrecadação e,
consequentemente, com os gastos na campanha.



Formato do gasto eleitoral
Natureza:

Financeiros
São gastos eleitorais financeiros os bens e serviços aplicados 

em campanha por candidatos e partidos políticos, obtidos mediante 
pagamento.

Não financeiros (estimáveis em dinheiro)

São gastos eleitorais não financeiros os bens e serviços 
aplicados em campanha por candidatos e partidos políticos, que 
têm um valor, todavia, obtidos mediante cessão ou doação e que, 
sob nenhuma hipótese, serão pagos.

Regramento:

1. Permitidos
2. Vedados
3. Ilimitados

4. Obrigatórios
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