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JOÃO VACCARI NETO  

Secretário de Finanças e Planejamento 

do Partido dos Trabalhadores, eleito nos 

termos do Estatuto Social do Partido em 

20/02/2010 e reeleito em 19/02/2014. 
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Estatuto do PT 

Seção II – Da responsabilidade pela arrecadação 

Art. 179. As instâncias de direção, e em especial, 

as Secretarias de Finanças e Planejamento, são 

responsáveis pela organização de atividades ou 

campanhas de arrecadação, e pela criação de 

formas e mecanismos que ampliem a arrecadação 

financeira do Partido. (grifo) 
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• LEI Nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 
 

• LEI Nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 
 

Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização sobre a 

escrituração contábil e a prestação de contas dos 

partidos e das despesas de campanha eleitoral. 
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Quem pode doar? 
 
Os recursos a serem utilizados nas campanhas 
eleitorais podem ser originados das seguintes 
fontes: 
 
    - Recursos próprios; 
    - Doações de pessoas físicas; 

    - Doações de pessoas jurídicas; 
    - Doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos     
 políticos; 
    - Repasse de recursos do Fundo Partidário; 
    - Receita decorrente da comercialização de bens ou da 
realização de eventos. 

 
 

  

  

09/04/2015 CPI da Petrobras – Apresentação João Vaccari Neto 6 



Limites de doação 

 

  - pessoas jurídicas poderão doar até 2% (dois por 

cento) do faturamento bruto do ano anterior ao da 

eleição; 
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FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 
 

Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização 
sobre a escrituração contábil e a 

prestação de contas dos partidos e 
das despesas de campanha eleitoral 
(art. 34 e incisos da Lei 9.096/95 c/c art. 
17, inciso III da CF) 
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IMPORTANTE 

• Qualquer situação em que o partido receba 

doação, este deverá emitir RECIBO ao doador, 

com cópia para a contabilidade a fim de servir 

de comprovante de lançamento de RECEITA DE 

DOAÇÃO e prestação de contas ao TSE. 
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Todas as doações recebidas pelo PT estão 

estritamente dentro da Lei. 

São contabilizadas e declaradas à Justiça Eleitoral. 


