


O que é?

O financiamento coletivo, também chamado de 

“crowdfunding” ou, simplesmente, de “vaquinha 

eleitoral”, é um sistema de arrecadação virtual de 

recursos que poderá ser legalmente utilizado para 

a campanha eleitoral de 2018. 



Como funciona o crowdfunding?

Funciona de forma bem simples, o doador entra 
no site ou no aplicativo e faz uma doação de 
recursos para o candidato ou partido da sua 
escolha. Esse tipo de doação virtual é muito 
comum no nosso dia a dia, em especial em 

campanhas para arrecadação de dinheiro para 
custear tratamento de saúde. 



A partir de quando?

A partir de 15.5.2018, os pré-candidatos às 
eleições deste ano e os partidos políticos já 

poderão iniciar a arrecadação prévia de recursos 
para as suas campanhas eleitorais.



Pode ser iniciado na pré-campanha!

Os pré-candidatos e os partidos políticos interessados em 
arrecadar recursos através do financiamento coletivo 
deverão contratar empresa privada especializada em 

técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de 
sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos 

similares, para a manutenção de plataforma virtual de 
arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais. 



Qualquer empresa 
pode fazer?

A instituição arrecadadora, deve ser, 
obrigatoriamente, pessoa jurídica, cadastrada 

previamente junto à Justiça Eleitoral, e seguir as 
regras estabelecidas pela legislação eleitoral.



A partir de quando pode ser usado os 
valores arrecadados?

Os valores arrecadados previamente ao início do período de 
campanha eleitoral ficarão retidos e só serão disponibilizados 
para o candidato após:

• o requerimento do registro de candidatura;

• a inscrição no CNPJ; e

• a abertura de conta bancária específica para registro da movimentação 
financeira de campanha.

Ou seja, os valores só serão disponibilizados para uso após o início 
campanha eleitoral. 



E se o pré-candidato não virar 
candidato?

Caso não ocorra o registro de candidatura ou haja 
a desistência do candidato, os valores recebidos 
devem ser devolvidos aos respectivos doadores, 

na forma e condições estabelecidas entre a 
entidade arrecadadora e o pré-candidato.



Os partidos políticos podem fazer 
crowdfunding?

Para os partidos políticos, somente poderá haver 
arrecadação por financiamento coletivo após a 

abertura de conta bancária específica para 
movimentação financeira de campanha e emissão 

de recibos eleitorais.



Até quanto cada pessoa 
pode doar?

Somente as doações de valor inferior à R$ 1.064,10 poderão ser 
realizadas através da plataforma virtual de financiamento coletivo.

As doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser 
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias 

do doador e do beneficiário da doação, sem a intermediação de 
terceiros. O que pode acontecer já no período da pré-campanha.

Essa regra deve ser observada, inclusive, na hipótese de doações 
sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.



Quem não pode doar?

São proibidos de fazer doações para as campanhas 
eleitorais provenientes de: 

a) pessoas jurídicas; 
b) recursos de origem estrangeira; 
c) pessoa física que exerça atividade comercial 
decorrente de permissão pública. 



Data limite para arrecadação?

Os recursos arrecadados na modalidade de 
financiamento coletivo podem começar a partir 
de 15 de maio e devem observar a regra geral 

para arrecadação de campanha, cuja data limite é 
até o dia da eleição.



Fundamento legal

O disciplinamento do financiamento coletivo 
encontra-se previsto nos artigos 22-A e 23 da Lei 

n. 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.553/2017. 



Ainda tem 
dúvidas? 

Quer saber 
mais?

Assista o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcOvMqIZTOk

https://www.youtube.com/watch?v=ZcOvMqIZTOk
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