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RESUMO 

 

O enfoque do presente estudo é o financiamento de campanha eleitoral, eis que atual, 

complexo, contraditório e recorrente. Atual porque não há como se desprezar o escândalo 

vivido pelo país no seio político, que reforça justamente a participação ilícita de recursos na 

busca, ou manutenção, pelo poder. Complexo porque multidisciplinar, englobando aspectos 

jurídicos, constitucionais, políticos, sociológicos, históricos e éticos. A contrariedade, por sua 

vez, reside na impossibilidade de se institucionalizar um modelo de financiamento ideal, seja 

público, privado ou misto. Na verdade, a história aponta que não raras vezes, independente do 

tipo adotado, a legitimidade e a lisura do sistema eleitoral restaram comprometidas. Por fim, 

também é recorrente porque esse debate não se limita nem se esgota no palco de jurisdição 

brasileiro, demais países pensaram e ainda pensam na melhor forma de coibir a corrupção. 

Mas o centro do estudo não são os modelos de financiamento, não é nem sequer o estudo 

comparado da forma adotada pelas demais democracias tomada como parâmetro para 

compreender melhor o nosso sistema. O protagonista, aqui, é a necessidade de verificação 

efetiva dos valores gastos e recebidos nas campanhas. Para se democratizar a democracia é 

imprescindível aprimorar os mecanismos de controle e a limitação da influência do dinheiro 

sobre a política. Fazê-lo, sem dúvidas, é um dos maiores desafios dos legisladores, juristas e 

doutrinadores contemporâneos. Para tanto, o financiamento de campanha é certamente uma 

das etapas em que essa batalha merece e deve ser travada. Caso contrário a Lei 13.165/2015, 

tal qual recentemente sancionada, não passará de uma legislação simbólica. 

 

Palavras-chave: Sistema Eleitoral. Democracia. Representatividade. Corrupção. 

Financiamento de Campanha. Fiscalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The focus of this study is election campaign financing, which is a topical, complex, 

contradictory and recurrent phenomenon. It is topical because it is impossible to overlook the 

scandal experienced by Brazil in the political sphere, which merely illustrates the illicit part 

played by funds in the quest for, or maintenance of, positions in power. It is complex because 

it is multidisciplinary, duly encompassing legal, constitutional, political, sociological, 

historical and ethical aspects. The contradictory aspect lies in the inability to institutionalize 

an ideal financing model, be it public, private or mixed. Indeed, history shows that not 

infrequently, irrespective of the model adopted, the legitimacy and transparency of the 

electoral system continued to be jeopardized. Lastly, it is also recurrent because this debate is 

not limited or restricted to the context of Brazilian jurisdiction, as other countries have already 

considered and continue to search for the best way to curb corruption. However, the focus of 

this study is not the models of financing per se, nor even a comparative study of the models 

adopted by other democracies taken as a parameter to better understand the Brazilian system. 

The core issue here is the need for effective verification of amounts spent and received in 

campaigns. In order to achieve true democracy, it is essential to enhance the control 

mechanisms and limit the influence of money in politics. Achieving this goal is undoubtedly 

one of the major challenges facing contemporary legislators, legal experts and scholars. For 

this reason, campaign financing is certainly one of the areas in which this battle must be 

fought. If this does not occur, Law 13.165/2015, as recently sanctioned, will be nothing more 

than merely a piece of symbolic legislation. 

 

Keywords: Electoral System. Democracy. Representation. Corruption. Campaign Financing. 

Oversight Bodies. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar o sistema democrático Hans Kelsen escreveu que toda democracia é 

democracia de partidos
1
, porque estes seriam o instrumento e o meio para a realização da 

vontade do povo.  

No entanto, os problemas vivenciados pelo país
2
 no campo da política, sobretudo 

envolvendo financiamento de campanha, reforçam justamente o contrário. A sociedade está 

profundamente insatisfeita com os rumos da democracia. 

Perdemos a confiança nas instituições partidárias e nos meios de captação de 

recursos lícitos para sua estruturação, junto com eles foi-se também a credibilidade do sistema 

eleitoral. Sem essa crença, o ceticismo prevaleceu. 

De que forma conseguiremos reverter essa fragilidade? É possível diminuir a 

dependência da política ao dinheiro? Essa deficiência se limita ao debate nacional? Em que 

tais reflexões auxiliam no combate a corrupção e na transparência? Será que a modificação 

trazida pela Lei 13.165/2015, nos moldes da decisão da ADI 4.650 será suficiente? Eis o 

ponto desse estudo. 

Compreender o financiamento de campanhas exige, primeiramente, a análise das 

diretrizes do sistema eleitoral e consequentemente da abrangência do princípio democrático e 

republicano.   

Partido pressupõe democracia. Democracia é maioria. É vontade coletiva que só 

se perfaz com a representatividade. Assim, pensar no financiamento é pensar na igualdade, 

liberdade, publicidade, proteção da normalidade, moralidade e legitimidade das eleições 

contra a influência da minoria. 

Por financiamento entende-se todo o custo dos candidatos na disputa ao poder, e 

consequentemente todos os gastos que resultam no convencimento eleitoral. Não da para 

conceber partidos sem pensar em vontade da maioria e financiamento de campanha, eis que 

aquele só é possível mediante os recursos arrecadados com este. 

                                                           
1
 KELSEN, 1993, p.38-39 

2
 O emblemático e ainda em julgamento caso “lava-jato” envolvendo políticos, operadores bancários, 

empreiteiras e doações ilegais de campanhas ressaltam a importância do debate sobre o financiamento de 

campanha. E ainda, as “sombras de campanha” do tesoureiro PC Farias que resultou com o impeachment do 

Presidente Fernando Collor de Melo em 1992 também merece destaque. Sobre estes temas, respectivamente: < 

http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/> <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-

historicos/presidente-collor-sofreu-impeachment-em-1992-foi-cassado-pelo-senado-9239073> 

http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/


Portanto, a raiz do financiamento é a constituição. Mas engana-se quem acredita 

que o seio político pode ser limitado a tal debate. As estatísticas da Polícia Federal apontam 

que mais da metade das investigações envolvendo o crime de corrupção estão diretamente 

associadas ao financiamento de campanha
3
, razão pela qual a solução repousa, também, na e 

contra o delito previsto no artigo 317 e 333 do Código Penal
4
.  

Se para os antigos a corrupção era o resultado do comportamento humano, para os 

modernos, sinônimo de apropriação monetária, hoje, por outro lado, a corrupção se traduz na 

busca pelo poder e pela reeleição. 

O dinheiro, muitas vezes, advindo de expedientes ilegais é o meio e o instrumento 

para manter no seio político candidatos com intenções que se afastam dos ideais da República 

previstos na Constituição Federal de 88. O alto custo das campanhas, que ultrapassa os de 

países desenvolvidos como a Alemanha
5
, e a relação direta e proporcional dos gastos com o 

êxito eleitoral
6
 são sinais irrefutáveis dessa influência. 

Mas será que existe algum modelo de financiamento imune a qualquer escândalo 

e forma de corrupção? 

Evidente que discutir todas as vantagens, desvantagens e as múltiplas opiniões 

sobre os modelos de financiamento existente, seja público, privado ou misto, assim como, 

analisar extensivamente como os demais países encaram o sistema eleitoral conduziria para 

fora do objeto desta investigação.  

Mas, igualmente evidente que uma breve exposição sobre tal conjuntura se faz 

necessário para entender de que maneira o Brasil pensou, e ainda pensa, no problema do 

financiamento. Foi esta a metodologia aqui utilizada. 

Nas páginas que se seguirão, através do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.650, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil e julgada em 

setembro, e também da minirreforma eleitoral 13.165/2015, sancionada recentemente pela 

Presidente Dilma que vetou a possibilidade de empresas efetuarem doações a partidos, far-se-

á uma análise das normas que regulamentam o financiamento de campanha brasileiro atual. 

                                                           
3
 É o que se extraia da entrevista de Oslain Sanatana, diretor de Combate ao Crime Organizado, para o jornal O 

Globo, disponível no link: <HTTP://oglobo.globo.com/pais/campanhas-eleitorais-concentram-corrupcao-

10439104> 
4
 Corrupção passiva e ativa, respectivamente. 

5
 Foi como defendeu Paulo Vasconcelos Jacobina em seu breve mais lúcido artigo “Reforma Política: a falsa 

solução do financiamento público de campanha”. Disponível em: < https://pt.zenit.org/articles/reforma-politica-

a-falsa-solucao-do-financiamento-publico-de-campanha/> 
6
 Adiante no tópico 1.2, o tema será retomado e através das tabelas lá inseridas é possível chegar a conclusão de 

que a relação dos custos e do êxito é diretamente proporcional 



De fato, a proibição da participação financeira de pessoas jurídicas diminuirá, ou 

ao menos, criará maiores empecilhos para a entrada de recursos não declarados na política. 

Mas essa previsão, por si só, não sanará todos os problemas do combate à corrupção e demais 

incongruências do sistema eleitoral. 

 É preciso ir além. Por difícil que seja reduzir o debate do financiamento ao 

fortalecimento da fiscalização e do controle rigoroso pelos agentes públicos das contas 

prestadas pelos partidos, as experiências demonstram que somente assim a legitimidade e a 

higidez das eleições restarão minimamente asseguradas. 

O estudo também se justifica se levarmos em conta a forma em que essa 

fiscalização é feita. Há um mero controle formal das contas, a ausência de uma verificação 

efetiva, e de profissionais qualificados e independentes torna o “sistema meio cínico”.
7
  

Esta conclusão se reforça pela ausência de documentação capaz de atestar as 

doações ilícitas, afinal ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo
8
, e por tal 

motivo, dificilmente os candidatos declararão as verbas ilegais, o que resulta na aprovação 

sem as devidas punições. 

A maneira como nossa legislação trata o tema além de não estimular a 

transparência das prestações de contas, também se afasta da efetiva sanção daqueles que 

descumprem a lei. Sem essa plena responsabilização, a norma da forma como editada, “é um 

nada jurídico, não acusa nem defende ninguém”
9
.   

Para se constatar que a solução repousa na efetividade da fiscalização e não 

simplesmente na normatização de um modelo de financiamento ideal (aqui não se quer excluir 

a melhora na legislação, longe disso, ambas devem andar juntas) utilizamos dados 

quantitativos das eleições passadas retirados da Audiência Pública realizada pelo Supremo 

Tribunal Federal, do site do Tribunal Superior Eleitoral e do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística. 

Foram trabalhados, ainda, os principais argumentos sobre o tema disponíveis em 

artigos, manuais e livros, e também nas fontes eleitorais legislativas e judiciárias, 

anteriormente citadas.  

                                                           
7
 Termo utilizado por Paulo Vasconcelos Jacobina ao criticar os sistema de verificação de contas atual e 

consequente incapacidade efetiva da Justiça Eleitoral de criticar materialmente as prestações de contas, 

fornecendo verdadeiro salvo conduto ao políticos, que se valem dessa aprovação irregular para constatar 

legalidade e legitimidade. Esta longe de ser. Sobre o tema: <https://pt.zenit.org/articles/reforma-politica-a-falsa-

solucao-do-financiamento-publico-de-campanha/> 
8
 Princípio da não auto incriminação previsto no artigo 5º, LXIV da Constituição Federal 

9
 Foi como resumiu a Procuradora regional da república, Silvana Batini, em seu artigo para o jornal globo, 

disponível no link: < http://oglobo.globo.com/brasil/sem-salvo-conduto-15670923> 



Na verdade, o que se pretende é tornar o sistema político mais igualitário, 

inclusivo e menos corrupto de forma que o interesse de uma parcela pequena da população 

não obste os rumos da democracia. Esse distanciamento entre eleitores e partidos compromete 

o regular funcionamento das instituições públicas, e coloca em crise a representatividade. 

Objetivando resgatar as esperanças, foi que essa investigação foi pensada. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA  

 

1. Diretrizes do Processo Eleitoral 

 

1.1. Princípios Constitucionais e Financiamento 

 

A espinha dorsal da Constituição de 1988 é o princípio democrático. Portanto, 

compreender a importância dos partidos políticos e, consequentemente, do financiamento de 

campanha eleitoral pressupõem necessariamente a análise desse preceito. 

No início não havia normas, era cada um por si. Após as barbáries, os mitos, os 

deuses e a supremacia dos instintos, vieram as primeiras leis juntamente com as primeiras 

sociedades. Eis o início do processo civilizatório.
10

 

Tais diretrizes, antes morais e, depois, legais viabilizaram a organização estatal, e 

a estruturação dos povos soberana e territorialmente. Em traços gerais, do Estado Absoluto, 

marcadamente autoritário, ao Estado Democrático de Direito transcorreram-se diversas 

revoluções, guerras e transformações. Uma aventura longa e inacabada que culminou na 

tendência política a ideologias democráticas. 

Mais do que um regime político que envolve eleições regulares entre partidos 

lastreado pelo princípio “one man, one vote
11

", a democracia repousa na vontade do povo e é 

o instrumento de realização de valores fundamentais, como os direitos sociais, individuais, a 

segurança, a liberdade, a publicidade, o desenvolvimento e, também, a justiça. 

É neste cenário que José Afonso da Silva afirma que “a democracia não é um 

mero conceito político abstrato e estático, mas um processo de afirmação do povo e de 

garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no decorrer da história
12

”. 

Nesse mesmo contexto, Paulo Bonavides registra que 

 

os direitos da primeira geração, direitos individuais, os da segunda, direitos 

sociais, e os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à 

paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são infraestruturais, formam a 

pirâmide cujo o ápice é o direito à democracia; coroamento daquela 

globalização política para a qual, como no provérbio chinês da grande 

                                                           
10

 BARROSO, 2012 p. 25 
11

 Princípio este que se traduz na igualdade política prevista nos artigos 5º e 14º da Constituição Federal de 1988 
12

 DA SILVA, 2007, p. 126 



muralha, a Humanidade parece caminhar a todo vapor, depois de haver 

dado o seu primeiro e largo passo.
13

 

 

Trata-se, assim, de um regime pautado na soberania popular, segundo o qual todo 

poder emana do povo que o exerce diretamente, seja através de plebiscito, ação popular, 

referendo, projeto de lei de iniciativa popular
14

, ou indiretamente por meio de representantes 

eleitos
15

.  

Desta participação indireta do povo no Estado surge um princípio derivado: o da 

representação, oportunidade em que o escolhido pela maioria age em nome “do povo, para o 

povo e pelo povo
16

”. Foi como defendeu José Afonso da Silva: 

 

Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder (todo poder 

emana do povo), de conformidade com o princípio da soberania popular que 

é, pelo visto, o princípio fundamental de todo regime democrático. Governo 

pelo povo quer dizer governo que se fundamenta na vontade popular, que se 

apoia no convencimento popular; governo democrático é o que se baseia na 

adesão livre e voluntária do povo à autoridade, como base da legitimidade 

do exercício do poder, que se efetiva pela técnica da representação política 

(o poder é exercido em nome do povo). Governo para o povo há de ser 

aquele que procure liberar o homem de toda imposição autoritária e 

garantir o máximo de segurança e bem estar
17

. 

 

Daniel Sarmento e Aline Osorio acrescentam que a democracia  

 

se assenta na premissa fundamental da igualdade política entre os cidadãos, 

isto é, na possibilidade de todo o povo, igualmente considerado, participar 

da formação do governo e da vontade da política da comunidade, por 

intermédio da eleição de representantes.
18

 

 

Assim, em termos idealizados, José Afonso, ao citar Sáchica, afirmou que  

 

a  representação é montada sobre o mito da ‘identidade entre o povo e o 

representante popular’ que tende ‘ a fundar a crença de que, quando este 

decide é como se decidisse aquele, que o segundo resolve pelo primeiro, que 

a sua decisão é a decisão do povo; que, em tal suposição, o povo se 

autogoverna, sem que haja desdobramento, atividade, relação intersubjetiva 

entre dois entes distintos; o povo, destinatário das decisões, e o 

representante, autor, autoridade, que decide para o povo19 
 

                                                           
13

 BONAVIDES, 2012, p. 590 
14

 Artigo 14 da Constituição Federal 
15

 Artigo 1º da Constituição Federal 
16

 Conhecida afirmação de Lincoln durante seu discurso de Gettysburg em 1963, durante a Guerra Civil 
17

 DA SILVA,  2007 p. 135 
18

 SARMENTO, OSÓRIO, 2013,  p. 3 
19

 SÁCHICA, Luis Carlos. “Democracia, representación, participacíon”, Costa Rica, Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos/ Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), 1985. apud DA SILVA, 2007  p. 

140 



Evidente que essa representação se realiza através dos candidatos que por meio 

dos partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, se unem em prol de um ideário 

comum. Sobre esse ponto, vale citar o entendimento de Habermas
20

quando ensina que “as 

partes contratuais politicamente ativas seriam sempre os partidos em seu papel de governo e 

oposição, a vontade dos partidos é idêntica à dos cidadãos ativos, de tal modo que, em cada 

caso, o partido da maioria representa a opinião pública”. 

Igualmente, Müller
21

 acrescenta que os partidos são instrumentos para a 

concretização plena e efetiva da participação do povo na tomada das decisões políticas. E, 

ainda, Garcia Pelayo
22

dispõe que “só os partidos podem cumprir a função de transformar as 

orientações e atitudes políticas gerais vividas por certos setores da sociedade em programas 

de política nacional”.  

E que somente eles são capazes de “converter as necessidades expressas ou 

latentes e os desejos mais ou menos difusos de parcelas da população em pretensões precisas 

e concretas
23

”. 

É justamente desse cenário que se extrai o princípio republicano, segundo o qual 

governantes e agentes públicos não gerem o que é seu, mas o que pertence a toda 

coletividade: a res pública.    

 Cabe aos partidos, portanto, em nome do povo, gerenciar e administrar a coisa 

pública de forma impessoal, igualitária, e ética, sendo inadmissível qualquer vantagem dela 

proveniente, conforme convenientemente expressou Kanaan: 

 

os partidos políticos, ao atuarem no seio da sociedade divulgando suas 

plataformas e propostas políticas ou, ainda, quando buscam recursos para 

reforçar suas finanças partidárias, acabam ampliando o caráter de forças 

vivas socialmente e, com isso, proporcionando a ampla liberdade dos 

partidos frente à mutante realidade social, em concretização ao princípio 

político-partidário.
24

 

 

 Por óbvio, as entidades partidárias necessitam de suporte financeiro para 

estruturação, organização, convencimento dos eleitores e concretização dos princípios 

constitucionais e, o fazem através do financiamento de campanha que se traduz no 

gerenciamento de recursos para o seu funcionamento. 

                                                           
20

 HABERMAS, 1984, p.277 
21

 MÜLLER, 2003 
22

 PELAYO, 1986, p. 77/78 
23

 Idem, p. 82 
24

 KANAAN, 2012, p.295 



Recorde-se que os gastos com a organização do processo eleitoral, tais como as 

instalações das urnas e a contratação de funcionários e voluntários não estão inclusos nas 

despesas dos partidos, eis que de responsabilidade exclusiva do Estado.  

Ainda sobre o que vem a ser financiamento, Speck expõe que são “os aportes em 

espécie, os descontos e serviços gratuitos, bem como os créditos financeiros, mesmo que de 

difícil contabilização
25

”. 

De igual forma, Kanaan ressalta que é a “administração dos recursos arrecadados 

e dos gastos tanto para as atividades de campanhas como para o funcionamento ordinário 

dos partidos
26

”. 

Pode-se dizer, assim, que a chave para um sistema eleitoral de sucesso e 

credibilidade está em conciliar o dinheiro e a política, de tal forma, que o acesso ao 

financiamento se de sem nenhuma relação promíscua, desigualdade, abuso de poder e 

favorecimento ilícito. Cita-se, por oportuno, as lições de Walzer: “the most common form of 

powerlessness (...) derives from the dominance of money in the sphere of politcs. (...) Citizens 

without money come to share a profound conviction that politics offers them no hope at all”
27

 

 

1.2  A corrupção como chave de compreensão do sistema de financiamento 

 

Diante dessa influência incontestável do dinheiro sobre a política, qualquer 

abordagem sobre o financiamento deve remeter antes à corrupção. Afinal, a discussão sobre o 

sistema eleitoral se extrai justamente dos escândalos envolvendo desvios ilegais de dinheiro 

em campanhas. Façamos uma análise sobre a temática então. 

Corrupção indica mais do que um simples ato de ilegalidade, sua origem esta no 

homem, nos costumes degradados, na moral e no poder. Na verdade, como sustenta Gaggiano 

são 

 

ações praticadas de forma camuflada, a partir de uma zona de penumbra, à 

margem das linhas comportamentais norteadas pela lei e pela moral, 
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sempre com vistas à obtenção de vantagens individuais ou em prol de um 

grupo, intangíveis pelas vias ordinárias.
28

 

 

Engana-se, porém, quem pensa que essa deturpação é um estigma próprio do 

campo do financiamento. Apesar de se expressar mais evidentemente nele29, a corrupção já 

estava no centro do discurso desde a evolução do mundo.  

É o que ensina Mônica Caggiano: “a Bíblia Sagrada não a ignorava, 

apresentando-se de elevada sensibilidade à passagem que recomenda: ‘Não receberás 

dádiva, porque a dádiva cega aos que a vêm e perverte as palavras justas’. (Êxodo, XXIII – 

8)
30

”. 

Voltando ao tempo, inúmeros foram os filósofos políticos que pensaram na e 

contra a corrupção, ora com ênfase no costume e no comportamento humano,31 ora como 

sinônimo de apropriação privada de fundos públicos.  

Para Platão
32

 cada regime político correspondia a um tipo de homem, todos eles 

fadados ao corrompimento, oportunidade em que se transformavam em outra forma de 

regime.  

Lastreado pelas heranças platônicas, Aristóteles
33

 entendeu que os regimes 

partiam dos melhores aos piores e que, ainda que passível de degradação, a melhor opção 

seria a união das três formas de governo: realeza, aristocracia e democracia. Ao repensar esse 

filósofo, Bignotto afirmou que: “no entanto, mesmo em um regime misto [aquele que engloba 

as três formas de governo], a corrupção é um fato inexorável, que pode ser retardado, mas 

não evitado para sempre
34

”. 

Como se vê, para os antigos o processo de corrupção repousava no 

comportamento humano e, consequentemente, na putrefação dos costumes. Mas esse 

pensamento não se limitou a antiguidade, também no renascimento e na modernidade tiveram 

aqueles que defenderam essa posição. 
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Maquiavel afirmou que a corrupção ganhava força toda vez que os valores 

republicanos eram desrespeitados pelo homem, ocasião em que o sistema político se 

autodestruía35.  

Com abrangência semelhante, Montesquieu
36

 entendeu que “a corrupção de cada 

governo começava quase sempre pela dos princípios37”, visto como guia dos homens em suas 

ações públicas. Assim, ao se corromper a república o homem estaria, em verdade, deixando 

de observar os interesses da sociedade. 

Aos poucos essa maneira de conceber a corrupção foi sendo abandonada e o foco 

passou a ser não mais o homem, mas o furto à coisa pública, reduzido ao erário. Foi o que 

Janine chamou de corrupção “moderna
38

” que “não se esgota, nem tem sua figura canônica, 

no patrimonialismo. Sua maior diferença em face da antiga está em substituir a figura da 

degradação dos costumes – e da degradação feminina dos costumes – pela do furto
39

”. 

Vêm dessa lógica as acusações populares de que os políticos são “ladrões”, e a 

consequente limitação do debate à honestidade dos mesmos. 

Não é bem assim. A corrupção hoje é mais que isso. Ultrapassa o conceito 

“moderno” e a ideia de furto ao erário. Se traduz na busca pelo poder e pelo prestígio, sendo o 

dinheiro tão somente o meio para obtê-los. Daí porque Janine elucida que em nossos dias 

cresce uma corrupção pós-moderna, que diferente da “moderna
40

”. 

 

não é um furto aos cofres públicos efetuados por indivíduos ou classes 

gananciosas. É, em seu cerne, uma corrupção fruto da busca do poder pelo 

poder, que, portanto se autoalimenta, porque a praticam grupos que têm por 

finalidade principal reeleger-se e assim necessitam de recursos pingues 

para serem competitivos no próximo pleito.  

 

Essa corrupção se estabelece mais visivelmente no plano da imagem, 

oportunidade em que o dinheiro gasto em propagandas eleitorais nulifica o direito à livre 

manifestação, mantendo por mais tempo no poder aqueles que conseguem arrecadar mais 

recursos.  Ou melhor, os eleitores ao invés de ponderar os projetos e propostas políticas no 

momento do exercício da cidadania, são movidos, em grande parte, pelo afeto. Afeto este 

influenciado pelos recursos midiáticos utilizados nas campanhas, o que inflaciona 
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sobremaneira os custos das eleições, mesmo quando oferecidos gratuitamente pelo Estado (é o 

caso do Brasil em que a propaganda eleitoral é custeada pelo governo através das isenções 

concedidas as redes de comunicação). 

A título ilustrativo, basta verificar o valor do voto nas campanhas brasileiras. Nas 

eleições de 2014, o custo do sufrágio chegou ao patamar de R$ 7,90 (sete reais e noventa 

centavos) por eleitor, enquanto países desenvolvidos como Alemanha e França gastam um 

valor per capita consideravelmente inferior.
41

 É de causar ainda mais espanto os números 

registrados nas eleições municipais de 2012, cujo somatório chegou a R$ 20,6142 (vinte reais e 

sessenta e um centavos).  Reproduzo a seguir os gráficos da evolução do financiamento e do 

custo do voto no Brasil, respectivamente, retirados do site As Claras
43

 para uma melhor 

compreensão: 
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Olhando esse cenário, e levando em conta que em um período de dez anos os 

gastos saltaram de 798 milhões nas eleições de 2002, para 4,5 bilhões em 2012
44

, 

representando um aumento de mais de 400%, é possível concluir que o que garante a vitória 

de um candidato não é tanto a qualidade da proposta, mas sim, a quantidade de recursos que 

consegue angariar. Neste ponto, cabe citar os argumentos citados pelo Ministro Luiz Fux ao 

proferir seu voto no julgamento da ADI 4650
45

: 

 

A meu juízo, ocorre justamente o oposto: a participação de pessoas 

jurídicas tão só encarece o processo eleitoral, sem oferecer, como 

contrapartida, a melhora e o aperfeiçoamento do debate. De fato, ao 

vertiginoso aumento dos custos de campanhas não se segue o 

aprimoramento do processo político, com a pretendida veiculação de ideias 

e de projetos pelos candidatos. A rigor, essa elevação dos custos possui 

uma justificativa pragmática, mas dolosamente verdadeira: os candidatos 

que despendem maiores recursos em suas campanhas possuem maiores 

chances de êxito nas eleições. (grifo nosso) 

 

Essa influência fica ainda mais evidente se fizermos um paralelo entre os valores 

despendidos e o resultado das eleições. A campanha presidencial de Dilma Roussef em 2014 

chegou a consumir mais de 350 milhões de reais contabilizados, ao passo que seu 

concorrente, Aécio, contabilizou mais de 227 milhões de reais46, valor, por si só, exorbitante. 

Ora, o montante de recursos arrecadados influência de tal maneira no resultado 

das eleições que a relação receita e chance de ser eleito são diretamente proporcionais. Repita-

se: quanto mais recursos obtidos, maior a chance do candidato sair vitorioso. 

Nem é preciso reiterar que essa conjuntura põe em risco os princípios democrático 

e republicano citados no primeiro tópico desse estudo. Isso é lógico. As estimativas estão aí
47

. 

Não é por mera coincidência que Ribeiro conclui que “O terrível da corrupção pós-moderna 

é que ela se torna quase a única maneira de sobreviverem, na cena política tornada 

espetáculo, mesmo os honestos
48

”. 

 

2. O Sistema de Financiamento propriamente dito 
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2.1 Modelos de Financiamento: aspectos favoráveis e desfavoráveis 

 

Ainda dentro do esforço de contextualizar o debate a respeito do financiamento de 

campanha eleitoral no Brasil, cabe uma breve digressão sobre os modelos existentes, suas 

vantagens e desvantagens, argumentos favoráveis e desfavoráveis.  

Antes, porém, vale insistir, que o financiamento serve para dar suporte material 

aos partidos na organização e estruturação dos mesmos, de forma a convencer os cidadãos a 

votarem em determinado projeto. Para tanto, necessitam de recursos que podem ser 

exclusivamente privado, público ou misto. 

Financiamento privado é aquele obtido mediante doações de particulares, quer 

pela cota de filiados, quer por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, ou, ainda, mediante 

recurso do próprio candidato. A título de antecipação, no Brasil não é mais permitido o 

financiamento por empresas
49

. 

Ao buscar recursos na sociedade, o modelo privado estimula a participação 

política dos cidadãos, na medida em que além de inseri-los no debate político e nas questões 

públicas, também, fortalece o pluralismo e a representatividade. Essa visão é compartilhada 

por Sanseverino: 

 

Em uma sociedade pluralista, deve haver, em decorrência, o pluralismo 

político, um dos fundamentos do Estado brasileiro (CF, art. 1º, V). Os 

diferentes grupos sociais devem estar representados nos partidos políticos, 

os quais cumprem o papel de intermediários entre sociedade civil e o 

Estado. A necessidade de arrecadar recursos pode ter efeito colateral 

positivo, pois constitui incentivo para recrutar novos filiados, além de criar 

novos grupos simpatizantes
50

. 

 

Não bastasse, a independência frente ao Estado que este tipo de financiamento 

impulsiona é outro aspecto considerado como favorável. Aqui, os partidos se voltam para os 

cidadãos e não para o interesse estatal. 

Por outro lado, o financiamento privado aumenta a influência dos grupos 

dominantes sobre a política, criando relações promíscuas, desequilíbrio na disputa e abuso do 

poder econômico. Há clara inversão de valores e afronta a constituição quando as ações são 

mais sensíveis aos interesses e necessidades da minoria. 
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 Resumidamente, a falta de transparência na declaração da origem dos recursos 

obtidos privadamente, o elevado custo das campanhas, a influência dos doadores nas decisões 

políticas e o favorecimento ilícito são, sem dúvidas, situações que agridem o sistema 

democrático representativo e incitam práticas antirrepublicanas. 

 Mais. Segundo Kannan, esse dinheiro ilegal financia expedientes como à compra 

de votos, a manipulação nas decisões políticas, o favorecimento em licitações e contratos 

públicos, bem como a aprovação de leis favoráveis e incentivos fiscais: 

 
As empresas, muitas vezes, oferecem as doações visando à obtenção de 

vantagens nas políticas públicas ou, ainda contribuem como forma de 

“retribuição” pela obtenção de benefícios na esfera pública, tais como 

certames licitatórios, contratos públicos, investimentos, etc
51

. 

 

Em sentido oposto, o sistema exclusivamente público, seja direto ou indireto, é 

aquele subsidiado unicamente por dinheiro estatal sem qualquer interferência de aportes 

privados.  

Será direto quando repassado através de fundo partidário, reembolso, subsídio, ou 

subvenção em bônus ou dinheiro, e, será indireto, a prestação de serviço público ou benefício, 

conforme sustentou Araujo: 

 

O financiamento público indireto consiste numa ação positiva do Estado, 

voltada para a concessão de uma vantagem aos partidos e candidatos, como 

forma de reduzir os custos e facilitar o desenvolvimento das campanhas 

eleitorais. Diz-se indireto o financiamento, porque não implica a 

transferência de recursos públicos para o beneficiário, mas sim uma 

prestação in natura, a exemplo da cessão de espaços públicos para 

convenções partidárias e comícios e do subsídio para determinados tipos de 

atividades, como é o caso do horário eleitoral gratuito. Nessa categoria se 

insere, ainda as medidas de incentivo ao financiamento privado que 

acarretam redução da arrecadação estatal, cujo o exemplo é a aplicação de 

sistemas de deduções fiscais, não existentes no Brasil.
52

 

 

O objetivo é justamente evitar que haja influência e abuso econômico, tal como 

acontece no exclusivamente privado. O Estado busca, na verdade, um equilíbrio equitativo e 

competitivo.  

A redução dos custos, a padronização e simplificação das propagandas, bem como 

a maior transparência na disputa, são demais vantagens citadas pelos seus defensores. 

Contrariamente, não são raros os que sustentam que o financiamento 

exclusivamente público, além da ossificação e burocratização, afronta à plena liberdade de 
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participação dos cidadãos na política em ofensa a natureza jurídica própria dos partidos, 

repita-se, pessoa jurídica de direito privado. Foi como afirmou Sanseverino
53

: 

 

Há diversos argumentos que apontam os riscos de sustentar os partidos 

políticos exclusivamente com recursos públicos: estatização, 

burocratização, ossificação dos partidos políticos (dependência econômica 

crônica dos recursos públicos, perda de contato com a sociedade. 

 

Soma-se a isso, o problema da deslegitimação social defendido por Delia Rubio. 

Para ela, a alocação de recursos na política em países subdesenvolvidos, carentes de quase 

tudo, prejudica o atendimento de serviços primários altamente necessários, como a saúde e a 

educação
54

.  

O sistema plural, ou simplesmente misto, por sua vez, é a união dos dois 

anteriores, permitindo que os partidos busquem tanto recursos públicos quanto privados. O 

que se pretende nesse modelo é garantir, de um lado, o incentivo à participação popular direta, 

e de outro, a paridade de armas na disputa ao poder. 

Não há consenso sobre qual o melhor. Enquanto para uns é interessante o público, 

já que se não abrirem mão de seus ideais dificilmente arrecadarão fundos juntos aos maiores 

financiadores, leia-se maiores empresas e mais influentes economicamente. Para outros, 

conforme expõe Ribeiro, a subsistência se concentra justamente no aporte privado. 

 

No caso do financiamento público a direita é contrária, e a esquerda 

favorável. Os argumentos básicos são simples. Os oponentes do 

financiamento público afirmam que dinheiro precioso seria desviado de fins 

mais nobres – a educação, a saúde, a segurança – para alimentar a 

atividade político-partidária. (...) Já os defensores do financiamento público 

sustentam que este reduziria a corrupção e a desigualdade entre os 

concorrentes
55

. 

 

Em sentido oposto, Rubio sustenta que a melhor estratégia estaria na união do 

público com o privado: 

 

É muito ilustrativa nesse sentido a lei alemã reformada em 1994, que 

estabeleceu um modelo de financiamento público vinculado aos aportes 

privados obtidos pelos partidos (sistema de matchin fund). Esse sistema, no 

qual os fundos públicos não podem ser superiores aos recursos privados 

arrecadados, cumpre dois objetivos fundamentais: cria incentivos para que 

os partidos se associem à sociedade em busca de aportes e faz com que o 

financiamento público seja proporcional ao enraizamento social dos 

partidos
56

. 
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No entanto, aqui não é o lugar para desenvolver reflexões sobre qual o melhor 

modelo no combate à corrupção, a influência do poder econômico e a concretização da 

legitimidade do processo e do sistema democrático. Até porque a discussão em torno dessa 

temática sequer se limita ao âmbito nacional. Equivaleria gastar linhas e argumentos em uma 

defesa sem solução. 

São vários os países que constantemente buscaram, e ainda buscam, aprimorar o 

sistema eleitoral. Não há consenso. Por diversas vezes, independente do modelo adotado, a 

legitimidade restou e, muito provavelmente restará, comprometida.  

Foi justamente através do crescimento de escândalos envolvendo o financiamento 

de campanha que a necessidade de mudança e de investigação por mecanismos de controle 

eficazes tornaram-se palco da jurisdição. Evidente que a fiscalização, por si só, não afasta 

uma legislação adequada para coibir e evitar as relações promíscuas, mas ambas devem ser 

pensadas juntamente. 

 É o que sustenta Rubio, cujas observações cabem novamente destacar: 

 

De fato, episódios de corrupção associados ao financiamento da política 

verificam-se tanto em países que preveem o financiamento público quanto 

naqueles que não o contemplam. Casos como o do chanceler alemão Helmut 

Kohl, o dos ‘Amigos de Fox’ no México e o dos que redundaram nos 

processos da operação Mãos Limpas (Mani Pulite) na Itália se deram em 

contextos de sistemas com financiamento públicos de partidos e 

campanhas
57

. 

 

Acrescento, ainda, alguns exemplos diretamente associados ao recebimento de 

recursos privados que podem contribuir para a clareza dos argumentos: o recente e ainda em 

julgamento caso da lava-jato
58

e as “sombras de campanha
59

” envolvendo o tesoureiro PC 

Farias no Brasil, o emblemático caso Watergate
60

 e a renúncia do presidente Nixon nos 

Estados Unidos, bem como o escândalo na França envolvendo o ex- presidente francês 

Nicolas Sarkosy
61

. 
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A resposta sugere que não há fórmula contra a corrupção, sendo necessário unir 

legislação eficaz, controle rigoroso e punição justa
62

. Os partidos, na condição de essenciais a 

democracia, devem dar atenção aos “problemas associados com o alto custo de campanhas 

eleitorais e o estabelecimento de um regime equilibrado e transparente para o seu 

financiamento
63

”. Cabendo ao Estado “aumentar a transparência relativa ao financiamento 

de candidatos a cargos públicos eletivos.
64

”. 

 

2.2 Breve panorama sobre os modelos de financiamento pelo mundo 

 

Muito embora o enfoque deste texto não esteja centrado na metodologia de 

estudos comparado, é importante contextualizar, ainda que brevemente, como essa questão 

vem sendo encarada em algumas democracias. 

A Alemanha adota um modelo de financiamento onde “o montante estatal não 

pode ultrapassar a soma dos próprios ingressos (privados) anuais do partido
65

”. É o 

chamado matching funds (financiamento em contrapartida). Assim, a Lei alemã, embora 

adote um modelo muito semelhante ao público, atribui dois tipos de limites: o financiamento 

público parcial juntamente com o autofinanciamento dos partidos. 

O objetivo desse modelo é justamente identificar a origem e o volume das receitas 

recolhidas. Somado ao controle
66

, o modelo alemão fixa também limites de gastos, cuja renda 

média gasta per capita não ultrapassa ao montante de R$ 2,21
67

. Não é a toa que Santiago 

Gonzalez destaca que “o acerto do sistema alemão está em alcançar uma regulamentação 

equilibrada que atenda aos diversos interesses (a favor de ambas as fontes de financiamento 

público e privado
68

)”. 

Discorrendo sobre tal modelo, Kanaan
69

 insere que  
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O modelo alemão considera que as doações são fontes legítimas de 

financiamento, que devem inclusive ser incentivadas pelo Estado, razão 

porque prevê um sistema de benefícios fiscais no IRPF em relação às 

doações privadas (art. 25 da Lei dos Partidos Políticos). Institui um sistema 

de isenção fiscal, utilizando-se de um porcentual decrescente em razão do 

valor da doação, com o objetivo de desestimular a doação privada volumosa 

e, ao mesmo tempo, incentivar a prática de pequenas doações, reduzindo, 

com isso, a influência e o abuso do poder econômico. 

  

Esse mecanismo de controle estimula a transparência do sistema eleitoral. Mas, 

apesar de se mostrar muitas vezes eficaz não é totalmente imune à corrupção. Insista-se, o 

envolvimento do ex-chanceler Helmut Kohl com doações irregulares de campanha ratificam a 

fragilidade
70

.  

O sistema norte-americano apresenta um modelo híbrido, tal como se dá entre 

nós, admitindo aportes privados e públicos
71

.  

Apesar das sanções e do sistema de fiscalização e limitação de arrecadações e 

despesas, no conhecido caso Citizens United v. Federal Election Comission, a Suprema Corte 

conferiu às pessoas jurídicas proteção idêntica a atribuída às físicas, por entender que a 

imposição de qualquer limite aos gastos independentes
72

 violaria a liberdade de expressão 

expressa na Primeira Emenda
73

. 

Há quem sustente que não foi a melhor das decisões e que essa equiparação 

estaria na contramão da busca por um tipo de financiamento menos corrompido. Outros, como 

o Ministro Fux, apontaram que ao julgar assim a corte sequer “ampara a tese de que a doação 

por pessoas jurídicas encerra um exercício de liberdade de expressão
74

”. O ministro 

acrescenta, ainda que  

 

no referido precedente a suprema Corte não cuidou especificamente do 

financiamento realizado por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. Ao 

contrário, a questão de fundo versava a possibilidade de se efetuar os 

cognominados gastos independentes realizados por empresas, ou seja, 

realizados em favor de candidatos sem a sua prévia consulta. (...) Portanto, 

mesmo nos Estados Unidos, país cuja tradição de respeito e valorização à 
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liberdade de expressão é amplamente reconhecida, não há um 

pronunciamento da Suprema Corte a favor das doações por pessoas 

jurídicas feitas diretamente às campanhas eleitorais. Pelo contrário: ao 

que se depreende de Buckley v. Valeo, a Corte não vislumbrou que tais 

doações diretas realizadas por empresas privadas decorrem diretamente 

da liberdade de expressão, tal como o assentou nas hipóteses de gastos 

independentes
75

. 

  

Sintetizando esse modelo, Cíntia Sasse escreveu que 

 

Até o final de 2003, vigorava regra estrita para as contribuições diretas de 

indivíduos a candidatos (não podiam ser superiores a US$ 1 mil por ano e 

ciclo eleitoral) e a partidos (não podiam ultrapassar US$ 25 mil por ano e 

ciclo eleitoral). Esse dinheiro, sujeito a limitações, é conhecido como hard 

money. Havia brecha legal que permitia doações por empresas, sindicatos e 

indivíduos acima desses limites, com o intuito de apoiar "ideias e atividades 

partidárias", que ficou conhecida como soft money, no jargão de candidatos 

e financiadores. Propagandas nos meios de comunicação em torno de temas 

específicos de interesse dos financiadores também podiam ser custeadas por 

empresas e sindicatos. Só que o escândalo da Enron demonstrou a 

fragilidade do sistema. Boa parte dos congressistas, chamados a apurar 

responsabilidades no caso, havia sido beneficiada por contribuições da 

empresa em suas campanhas na forma de soft money. O Congresso aprovou 

alterações na legislação, impondo restrições severas ao uso de soft money e 

estabelecendo novos limites para as contribuições de pessoas físicas e 

jurídicas às campanhas eleitorais
76

 

 

A França também optou pelo financiamento plural, vedando as contribuições por 

pessoas jurídicas e sindicatos desde 1995. O fundo partidário, em 2012, consistiu em 75 

milhões de dólares, distribuídos entre 40 partidos. 
77

Igual o atual modelo brasileiro, admite as 

doações por pessoas físicas, desde que devidamente declaradas e restritas ao limite máximo 

de 4.600 euros
78

, independente de quantos serão os beneficiados. 

Neste ponto, convém expor a análise de Gaggiaro: 

 

Mas, curiosamente, o legislador de 1995 não mais permitiu computar como 

despesa de campanha, gastos não autorizados, expressamente, pelo 

candidato: daí, considerando a inexistência de vedação para que comitês 

simpatizantes de candidaturas promovam seus candidatos, as pessoas 

jurídicas e físicas passaram a poder realizar doações e financiar tais 

atividades fora de qualquer controle. É a transposição para o cenário 

francês do modelo ‘soft money’ norte americano, e essa inspiração parece 
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mais evidente ainda se traçado um paralelo com o PAC´s, que pode ter 

inspirado o legislador
79

 

 

Além disso, a lei francesa proíbe a influência de recursos estrangeiros e fixa 

limites rígidos de gastos, em média $ 0,45 per capita
80

. Ultrapassados tais limites, e se 

detectado ilícito, o partido fica proibido de receber a recompensa estatal. Foi o que afirmou 

Backers: 

 

O repasse dos recursos é feito por reembolso após a eleição. Candidatos a 

Deputado e a Presidente que conquistam acima de 5% dos votos da 

circunscrição (das maiores que 9 mil habitantes) tem direito a reembolso de 

47,5 % do limite estabelecido para as despesas, desde que suas contas de 

campanha sejam aprovadas. O reembolso não pode, contudo, exceder os 

gastos do candidato. Todos candidatos a Presidente, independente do 

resultado eleitoral, recebem uma soma igual a 4,75% do limite de gastos 

fixado na lei.
81

 

 

Por fim, a Itália tentou por diversas vezes reformular seu sistema partidário após o 

caso “Mani pulite”
82

 que desvendou uma extensa rede de corrupção envolvendo políticos e 

empreiteiros, em 1982, culminando inclusive com o suicídio de alguns envolvidos. 

Nessa tentativa, em 1997 o modelo de financiamento público foi substituído pelo 

“financiamento voluntário dos partidos políticos
83

”, posteriormente uma nova legislação, que 

vigora até hoje, promoveu o retorno ao financiamento público e disciplinou as contribuições 

voluntárias juntamente com o reembolso estatal das campanhas
84

. 

Por óbvio, os problemas atinentes ao financiamento de campanha não se 

restringem ao debate nacional. Independente do sistema, não raras vezes, a lisura e a 

legitimidade foram afetadas, seja qual for o país, ou o continente em análise. Mais do que um 

modelo ideal é preciso controle, sanção e normas eficazes. 

 

2.3 A realidade brasileira 
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Dirigindo a atenção ao Brasil, o financiamento das eleições encontra-se regulado 

pela Lei 9.504/97, conhecido como Lei das Eleições, e pela Lei 9.096/95, Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos, recentemente modificadas pela Lei 13.165/2015.  

Tais normas firmam um sistema de financiamento misto. De um lado, admite o 

uso de aportes públicos direta e indiretamente, através do Fundo Partidário85 e do acesso à 

propaganda gratuita na rádio e televisão 86. E de outro, o privado por meio de doações de 

pessoas físicas, ou de recursos próprios dos candidatos. 

Historicamente, as doações privadas retornaram ao sistema eleitoral brasileiro em 

1994 com a entrada em vigor da Lei 8.713/93. A partir de então, pelo menos três outros 

diplomas, as leis 11.300/06, 12.034/09 e 12.891/13, modificaram o regime de arrecadação, 

gastos, e prestações de contas eleitorais. 

Embora tais leis tenham representado discreta melhoria, evidentemente não foram 

suficientes para sanar todas as inconsistências das eleições brasileiras.  

A impregnação do capital na política, traduzida na concentração de recursos 

oriundos de uma minoria87, criou vínculos promíscuos e antirrepublicanos entre empresas, 

partidos e candidatos. Foi nesse contexto que Daniel Sarmento e Aline Osório afirmaram que 

“E, não sejamos inocentes, não se deve esperar que o almoço seja grátis”.
88

  

De fato, não só não é, como não foi. Casos como a “Operação Lava Jato” apontam 

a dependência dos candidatos eleitos com seus financiadores, seja através das concessões de 

vantagens e favores futuros, seja através da representação privilegiada dos interesses. Foi o 

que ensinou Speck: “Estas doações que compram acesso ao poder ou outras vantagens se 

aproximam da definição da corrupção na área administrativa
89

”. 

Até pouco tempo, como se sabe, essa prática era permitida legalmente. Além de 

não existir teto de gastos porque a lei prevista no revogado artigo 17-A nunca foi editada (os 

partidos fixavam o montante que julgavam conveniente, o que resultou na total falta de 

limites), as pessoas jurídicas podiam fazer doações e contribuições até o limite de 2% (dois 

por cento) do faturamento bruto do ano anterior à eleição
90

, o que fez aumentar os custos e a 

participação mais expressiva dos mais ricos. 
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No entanto, atento a esse cenário, a Ordem dos Advogados do Brasil propôs a 

ADI 4.650
91

, em 5 de setembro de 2011,  para que o Supremo Tribunal Federal declarasse a 

inconstitucionalidade
92

 dos “dispositivos da legislação eleitoral que: (i) instituem um limite 

às doações de pessoas naturais baseado em percentual de seus rendimentos, (ii) não definem 

limites para o uso de recursos próprios por candidatos e (iii) admitem doações de pessoas 

jurídicas”
93

 

Em linhas gerais, a maioria
94

 dos ministros, seguindo o voto do então relator Luiz 

Fux, reconheceu que a permissão da participação de empresas no financiamento político, tal 

qual se apresentava, violava os princípios constitucionais da democracia, da igualdade política 

e da república
95

. Sustentaram, ainda, que essa doação alimentava alguns vícios históricos 

incompatíveis com a Constituição de 88, como o clientelismo e o patrimonialismo
96

: 

 

Deveras, o exercício de direitos políticos é incompatível com a essência das 

pessoas jurídicas. Por certo, uma empresa pode defender bandeiras 

políticas, como a de direitos humanos, causas ambientais, etc., mas daí a 

bradar pela sua indispensabilidade no campo político, investindo vultosas 

quantias em campanhas eleitorais, dista uma considerável distância. (...) 

Assim é que autorizar que pessoas jurídicas participem da vida política 

seria, em primeiro lugar, contrário à essência do próprio regime 

democrático. (...) Não bastasse, outra consequência da adoção deste modelo 

é que o peso político atribuído à participação de uma pessoa jurídica 

variará de acordo com a sua renda. Quanto maior o poderio econômico da 

empresa doadora maior será a sua capacidade de influenciar decisivamente 

no resultado das eleições, o que induziria à indesejada “plutocratização” da 

política brasileira. 
97

. 

 

Além do relator, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmem Lúcia, 

Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, na época ainda ministro, 

votaram contrariamente às doações, enquanto os ministros Teori Zavascki, Gilmar Mendes
98

 e 

Celso de Mello foram favoráveis. 
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Os favoráveis argumentaram que a Constituição Federal de 88 não proíbe a 

possibilidade de doação por pessoas jurídicas, somente não tolera o abuso do poder 

econômico para que se preserve a normalidade e legitimidade do processo eleitoral. No voto, 

Celso de Melo afirmou que “a lei Maior não veda a influência, o que a lei fundamental veda 

é o exercício abusivo do poder econômico
99

”. 

Argumentaram, ainda, que pessoas jurídicas de direito privado têm interesses 

legítimos e por tal motivo, caberia ao sistema jurídico regular essa matéria para permitir o 

efetivo controle do Ministério Público e demais instituições competentes. 

Gilmar Mendes, também contrário à proibição da participação econômica por 

pessoas jurídicas, acrescentou que a proibição “asfixiaria os partidos que não se beneficiaram 

do esquema criminoso revelado pela Operação Lava Jato, tornando virtualmente impossível 

a alternância de poder
100

”. 

Para ele, as doações privadas são essenciais para a concorrência eleitoral, e proibi-

las equivaleria beneficiar o partido que ocupa o governo, eis que estes, se utilizando dos 

poderes a eles atinentes, desviariam verba considerável, resultando na impossibilidade dos 

partidos de oposição competirem “em níveis razoáveis
101

” com aqueles. 

Disse mais. Gilmar defendeu que dar provimento a ação institucionalizaria o 

“caixa dois” ao invés de impedi-lo. Isto porque as empresas poderiam continuar doando 

através de pessoas físicas, o que afastaria a possibilidade de verificação regular da origem dos 

recursos: "Não é difícil obter os CPFs necessários para lavar os recursos de propina, que 

retornariam às campanhas como valores lícitos".  

Quanto à doação por pessoas físicas, a Suprema Corte entendeu que à limitação 

em percentuais e a utilização de recursos próprios dos candidatos não feria o princípio da 

isonomia e a Constituição: 

 

 após refletir sobre as ponderações lançadas pelos meus eminentes pares, 

evoluí em meu posicionamento para acompanhar a maioria do Colegiado 

que se formou, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do arcabouço 

normativo reitor das doações para pessoas naturais e do uso de recursos 

próprios pelos candidatos, razão por que reajusto, apenas neste particular, 

meu voto anteriormente proferido.
102

 

                                                                                                                                                                                     
“calçar as sandálias da humildade” e deixar que a autoridade legislativa decidisse a questão. Em seu voto 

destacou o receio da proibição a tais doações institucionalizarem o caixa-2. 
99
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Com base na decisão do Supremo, a Presidente Dilma
103

 vetou os artigos da 

minirreforma
104

 que permitiam o financiamento privado por empresas
105

aos partidos políticos, 

permitindo somente os recursos advindos de pessoas físicas ou dos próprios candidatos. 

A Lei 13.165/2015, que já valerá para as eleições municipais de 2016, para 

muitos, é mais uma mudança conservadora do que propriamente uma reforma. Sem dúvidas, o 

ponto mais significativo foi à proibição das doações por pessoas jurídicas e a diminuição dos 

gastos eleitorais, mas esta longe de acabar com as deficiências das campanhas.  

Mais. Na contramão do combate a corrupção e do abuso econômico, os 

legisladores incluíram um artigo que previa doações ocultas por pessoas físicas: “os valores 

transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registradas na prestação de 

contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas dos 

partidos, como transferências dos candidatos, sem individualização dos doadores
106

”. 

Na prática, impossibilitaria que os cidadãos e os órgãos de controle fiscalizassem 

e identificassem os contribuidores, em ofensa ao princípio da publicidade, da transparência e, 

também, da Resolução 23.406/2014 do Tribunal Superior Eleitoral
107

: 

 

 Art. 26. As doações entre partidos políticos, comitês financeiros e 

candidatos deverão ser realizadas mediante recibo eleitoral e não estarão 

sujeitas aos limites impostos nos incisos I e II do art. 25. § 3º. As doações 

referidas no caput devem identificar o CPF ou o CNPJ do doador 

originário, devendo ser emitido o respectivo recibo eleitoral para cada 

doação
108

. 

 

É notório e majoritário o direito does eleitores de saber quem são os doadores de 

campanha para que não seja comprometida a legitimidade do processo eleitoral. Tal direito 

está implícito no princípio da publicidade. Assim, a aprovação desse artigo equivaleria cair no 

mesmo equívoco da França e dos Estados Unidos, abrindo brechas legais para a 

institucionalização de práticas ilícitas. 
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Novamente a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ADI no Supremo que 

suspendeu liminarmente a referida previsão. No voto o relator, Teori Zavascki, explicitou que 

“a busca pela verdade, tanto antes quanto após as eleições depende da transparência
109

” e 

que a doação oculta representa uma “cortina de fumaça sobre as declarações de campanha, 

positivando um controle de fantasia. Pior, premia o comportamento elusivo dos participantes 

do processo eleitoral e dos responsáveis pelos gastos de campanhas, reverenciando o 

patrocínio eleitoral dissimulado
110

”. 

Acrescentou, ainda que 

 

O esclarecimento público dessa realidade traz vantagens evidentes para a 

democracia brasileira. Num primeiro plano, qualifica o exercício da 

cidadania, permitindo uma decisão de voto melhor informada, já que 

confere ao eleitor um elemento a mais para avaliar a seriedade das 

propostas de campanha. A divulgação de informações sobre a origem dos 

recursos recebidos por partidos também capacita a sociedade civil, 

inclusive aqueles que concorrem entre si na disputa eleitoral, a cooperar 

com as instâncias estatais na verificação da legitimidade do processo 

eleitoral, fortalecendo, assim, o controle social sobre a atividade político- 

partidária. Por fim, o acesso a esses dados ainda propicia o 

aperfeiçoamento da própria política legislativa de combate à corrupção 

eleitoral, ajudando a denunciar as fragilidades do modelo e a inspirar 

propostas de correção futuras
111

. 

 

Resumidamente, a Lei 13.165/2015 além da proibição do financiamento privado 

por pessoas jurídicas, fixou limites de gastos para as campanhas e limitou o valor das doações 

por pessoas físicas a 10 por cento do rendimento bruto obtido no ano anterior: “As doações e 

contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos 

brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição”.
112

 Definiu, ainda, que os candidatos 

poderão utilizar seus próprios recursos nas campanhas até o limite de gastos fixados para o 

cargo ao qual concorra
113

, 

Mais. Os limites de gatos não serão mais estabelecidos pelos candidatos e partidos 

políticos, mas sim pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base nos parâmetros legais. É o que 

preceitua o artigo 18 da Lei 9.504/97, modificado pela minirreforma, e os artigos 5º, 6º da Lei 

13.165/15, cujo teor vale destacar: 
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Art. 18. Os limites de gastos de campanha, em cada eleição, são definidos 

pelo Superior Tribunal Eleitoral com base nos parâmetros definidos em lei. 

Art. 5º. O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos às 

eleições para Presidente da República, Governador e Prefeito será definido 

com base nos gastos declarados, na respectiva circunscrição, na eleição 

para os mesmos cargos imediatamente anterior à promulgação desta Lei, 

observado o seguinte:  

I- Para o primeiro turno das eleições, o limite será de:  

a) 70% (setenta por cento) do maior gasto declarado para o cargo, na 

circunscrição eleitoral em que houve apenas um turno; 

b) 50% (cinquenta por cento) do maior gasto declarado para o cargo, na 

circunscrição eleitoral em que houve dois turnos; 

II- para o segundo turno das eleições, onde houver, o limite de gastos será 

de 30% (trinta por cento) do valor previsto no inciso I. 

Parágrafo único. Nos municípios de até dez mil eleitores, o limite de gastos 

será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Prefeito e de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) para Vereador, ou o estabelecido no caput se for maior. 

Art. 6º. O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos às 

eleições para Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado 

distrital e Vereador será de 70% (setenta por cento) do maior gasto 

contratado na circunscrição para o respectivo cargo nas eleição 

imediatamente anterior à publicação desta Lei. 

 

Os artigos subsequentes acrescentam que caberá a Justiça Eleitoral dar 

publicidade aos referidos limites até o dia 20 de julho da eleição, assim como fazer 

atualização dos valores sobre os quais incidirão os parâmetros definidos nos já citados 

artigos
114

. E que as despesas efetuadas pelos candidatos e pelos partidos que puderem ser 

individualizadas serão contabilizadas nos limites de cada campanha
115

. 

O descumprimento de tais limites acarretará o pagamento de multa em valor 

equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o montante estabelecido, sem 

prejuízo da ocorrência de abuso do poder econômico, nos moldes do artigo 18-B da Lei 

9.504/97 com redação modificada pela Lei 13.165/2015
116

. 
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A minirreforma dispôs também que os candidatos, partidos ou coligações deverão 

divulgar as doações recebidas no sítio criado pela Justiça Federal em até 72 horas do 

recebimento, com a discriminação dos nomes e Cadastro de Pessoa Física, CPF, do doador
117

. 

Com o recebimento das prestações, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhará até 

o dia 30 de maio do ano seguinte à apuração das contas à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil que, por sua vez, fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa 

física e, apurando excesso, comunicará o fato ao Ministério Público até o dia 30 de julho
118

. 

Quanto às fraudes relacionadas à origem dos recursos, a nova redação do artigo 

24, parágrafo 4º da Lei 9.504/97 preceitua que “o partido ou candidato que receber recursos 

provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução 

dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a 

conta única do Tesouro Nacional”. 

Por fim, segundo a redação do artigo 96, parágrafo 11 da Lei 9.504/97 as punições 

aplicadas ao candidato por descumprimento da lei não são extensíveis aos partidos, mesmo 

que o mesmo tenha se beneficiado com a conduta, salvo se comprovada a participação. E em 

caso de desaprovação das contas apresentadas pelo partido não haverá impedimento de 

participar da disputa
119

, somente acarretará na devolução da importância acrescida de multa 

de até 20%
120

. 

Mas será que tais mudanças são capazes de sanar o problema da corrupção e da 

influência econômica no sistema eleitoral? 

 

3. Repensando o financiamento 

 

Não se ignora que o fim das doações de empresas, as limitações de gasto 

estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (e não mais pelos partidos), bem como o 

aumento da transparência com a publicidade das contas e a escrituração quase que em tempo 

real das doações
121

 representa sensível avanço no sistema brasileiro. Porém, não se ignora 

                                                           
117

 Conforme artigo 28, I, da Lei 9.504/97 
118

 Redação do artigo 24-C, parágrafo 3º 
119

 Artigo 32, parágrafo 5º da Lei 9.504/97 acrescida pela Lei 13.165 de 2015, que tem o seguinte teor: “ A 

desaprovação das contas do partido não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral” 
120

Artigo 37 da Lei 9504/97, que dipõe que: “A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a 

sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%” 
121
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também que se desacompanhada de uma efetiva fiscalização, a lei 13.165/2015 não passará de 

uma lei simbólica. 

Financiamento pressupõe controle. Não há, hoje, uma verificação aprofundada das 

contas, mas um mero controle formal sobre os dados fornecidos pelos próprios candidatos e 

partidos,
122

 que certamente não declararão os valores recebidos ilicitamente: 

 

A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das 

receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e 

eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados 

pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades 

político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia
123

. 

 

Soma-se a esta deficiência, a falta de técnicos na justiça capazes de analisar as 

prestações de forma efetiva e pormenorizada, ou quando capazes, o curto prazo
124

 para a 

verificação, insuficiente para uma apuração razoável. É como sustenta Silvana Batini em seu 

lúcido artigo para o Jornal o Globo: 

 

a Justiça Eleitoral não está aparelhada com técnicos em número suficiente 

para promover um verdadeiro pente-fino nessas prestações de contas. 

Também ainda porque as eventuais irregularidades que vierem a ser 

detectadas só podem gerar consequências se forem denunciadas até 15 dias 

após a diplomação, tempo absolutamente insuficiente para qualquer 

apuração razoável.
125

 

 

Na verdade, os políticos utilizam a aprovação das contas pelos Tribunais como 

uma espécie de salvo conduto.
126

 Não é. Ela sequer assegura a legitimidade e moralidade do 

processo.  

Obviamente, o problema não está no modelo de financiamento, porém na forma 

de garantia da eficácia e da efetividade das investigações, punições e controle das eleições. É 

preciso desestimular a prática desses abusos através da limitação tanto na esfera 

administrativa como penal, incentivando a consciência ética, política e social.  

Não bastam limites percentuais, pautados na condição econômica de cada doador, 

as mudanças tem que ser mais profundas. Legislar assim significa manter a influência dos 

doadores mais ricos sobre as eleições, o que se traduz em uma forma camuflada de 

recebimento de propina. No que pese o reconhecimento da constitucionalidade pelo Supremo, 
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entendo haver clara subversão do princípio da igualdade
127

 quando não se estabelece um 

limite máximo sobre as contribuições individuais. Speck defende igual ideia: “em sistemas de 

financiamento político sem regulação os cidadãos tem capacidade muito desigual de aportar 

recursos para campanhas eleitorais
128

”. 

É extremamente complexo controlar os recursos utilizados nas campanhas, as leis 

são fáceis de serem burladas e não será diferente com essa nova reforma. A criação de um 

órgão independente, ainda que represente gastos orçamentários a mais se faz necessário para 

assegurar a democracia e fazer valer a vontade do povo sobre a minoria. Foi o que defendeu 

apropriadamente Delia Rubio: 

 

Requer a criação de órgãos capacitados para acompanhar a boa 

arrecadação e uso do dinheiro, o que, acrescentamos, leva mais uma vez a 

uma solução burocrática (sem sentido pejorativo) do problema, por meio de 

algum órgão público, como um tribunal ou uma agência, independente dos 

poderes eleitos
129

.  

 

Além da vontade política, os órgãos de controle tem que ter maior flexibilidade 

institucional, de forma que a cooperação com demais atores, como Ministério Público, Polícia 

Federal, Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, 

permitam um efetivo combate da infiltração de fundos ilícitos que, como se sabe, corrói a 

credibilidade pública do sistema eleitoral
130

. Zovatto e Londoño ensinam que 

 

Para além da falta de recursos, os órgãos de aplicação carecem de 

independência e mandato legal para fazer seu trabalho: eles têm a tarefa de 

controlar os mesmos atores que lhes concedem seus poderes, o que os 

deslegitima. Portanto, poucas sanções são impostas por violações do 

regulamento sobre o financiamento. Quando os infratores não são punidos, 

uma sensação de impunidade prevalece, e por sua vez, torna-se um incentivo 

para que outros possam também violar regulamentos. A impunidade em 

última análise põe em risco a credibilidade da regulamentação do 

financiamento político
131

. 

 

Persiste ainda hoje um ciclo que corrói o sistema eleitoral. A fragilidade da 

fiscalização faz crescer a impunidade que, evidentemente, estimula a prática de condutas 

antidemocráticas e antirrepublicanas. A imposição de limites rígidos e vedações, tal qual a 

participação econômica de pessoas jurídicas, sem dúvidas, minimiza os riscos da democracia. 

Mas a verdade é que sempre haverá alguma forma ilegal de se manter no poder: 
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Os limites de doação são notoriamente difíceis de controlar, uma vez que as 

doações são muitas vezes feitas em segredo. Do mesmo modo, é fácil proibir 

doações de empresas, mas certificar-se de que os fundos de corporações não 

sejam dados aos partidos políticos por meio de pessoas físicas é muito mais 

complicado
132

. 

 

A omissão dos valores recebidos torna as eleições cada vez menos transparentes. 

Apesar da prestação de contas quase simultânea representar uma solução positiva, não é 

suficiente. Tem que haver colaboração. Nesse sentido vale destacar a proposta de Fátima 

Anastásia, quando tentou assemelhar nosso modelo ao americano através do ‘voto 

informado’: 

 

Qualquer pessoa pode entrar no site e verificar quem doou recursos, 

quando, para quem e quanto. Os partidos também têm que prestar contas 

nesse mesmo site da saída de dinheiro. Por consequência, fica mais difícil 

que haja recursos não contabilizados, o uso de caixa dois, porque a 

sociedade pode verificar se o conjunto de atividades é muito discrepante 

com os gastos declarados
133

. 

 

Os partidos devem apresentar informações precisas de como gastam e arrecadam 

seus recursos, de forma a aumentar a legitimidade. Porque mesmo que os candidatos não 

admitam os desvios cometidos, uma prestação pormenorizada facilita o controle daqueles que 

tem competência para tal. Foi o que declarou Rodolfo Terragno em seu Proyecto 95: 

 

Se as pessoas não confiam nos partidos, a missão da política se torna 

ilusória: para mobilizar e orientar, os partidos precisam ser confiáveis. 

Como confiar em partidos que operam às escuras? Como esperar que 

administrem bem o Estado quando não podem (ou não querem) administrar 

sua própria administração?Se hoje recebem fundos clandestinos, como 

acreditar que, amanhã, tenham independência e autoridade para punir a 

clandestinidade?
134

 

 

No entanto, ainda que as fraudes sejam descortinadas e que as contas sejam 

reprovadas, de acordo com a legislação brasileira atual o partido e o candidato sequer sofrerão 

sanções por conta disso. É o que dispõe o artigo 37 da Lei 9.096/95 com redação modificada 

pela Lei 13.165/15 que vale aqui reiterar: 

 

Artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará 

exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como 

irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).  
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§ 2o  A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à 

esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o 

registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem 

tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis 

partidários. 

.§ 3
o
  A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma 

proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o 

pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses 

de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja 

julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua 

apresentação.  

§ 9o  O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da 

sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo 

semestre do ano em que se realizarem as eleições 

. 

Como bem expressa Batini: 

 

Por último, se um candidato tiver suas contas desaprovadas, não sofrerá 

nenhum embaraço por conta disto. Poderá exercer seu mandato 

tranquilamente, se eleito, e eventualmente se candidatar nas próximas 

eleições. No máximo, o partido poderá ser punido com descontos no Fundo 

Partidário. Em suma, é um nada jurídico. Não acusa nem defende ninguém 
135

. 

 

Na verdade, o problema atual brasileiro se concentra na soma da falta de 

regulamentos adequados, muito permissivo quanto o volume, controle e combate, e na 

incapacidade de cumpri-los efetivamente. Obviamente, sem controle e sem sanções eficientes 

que desestimulem as práticas ilícitas as leis de nada servirão.  
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil esta passando por uma verdadeira crise de representatividade. E essa 

crise ficou ainda mais evidente após a deflagração da Operação Lava Jato e das consequentes 

ilegalidades lá constatadas. Há um claro distanciamento entre eleitores e candidatos. Por um 

lado, os cidadãos estão céticos em relação ao corpo político e as eventuais melhorias no 

sistema eleitoral, e de outro, os membros da classe política continuam privilegiando os 

financiadores o que só faz aumentar essa separação.  

Este novo cenário reclama mudanças precisas e urgentes. É necessário resgatar a 

confiança nos partidos políticos, porque sem eles não há democracia que sobreviva. Não se 

nega que os partidos necessitam de recursos financeiros para a manutenção da sua estrutura, 

porém não se nega também que o montante gasto atualmente é abusivo, desnecessário e 

utilizado como moeda de troca e compra de votos. Moeda de troca em relação aos 

financiadores que certamente terão vantagens futuras. E compra de votos, sob o ponto de vista 

dos eleitores, já que o poder econômico dos partidos e os recursos midiáticos astronômicos 

estão diretamente ligados ao sucesso nas eleições. 

Essa crescente influência do poder econômico sobre o processo político nos 

últimos anos fez com que os gastos da competição aumentassem significativamente, o que 

intensificou e justificou a busca por um modelo eleitoral menos corrupto. Evidente que limites 

de gastos baixos incentivarão os financiamentos clandestinos, mas a ausência de limites ou 

limites muito altos, situação atual do Brasil, fortalece a desigualdade e o desequilíbrio nas 

campanhas, permitindo que candidatos e partidos mais ricos utilizem o dinheiro de forma 

mais agressiva na disputa. Deve haver um limite razoável, de forma que sejam respeitados e 

tenham eficácia, evitando o caixa dois e, também, a concorrência desigual. 

Foi nesse contexto que a Suprema Corte acertadamente julgou inconstitucional as 

doações de campanhas por pessoas jurídicas. Aqui, a intervenção jurisdicional foi necessária 

para assegurar o regime democrático e consequentemente a Constituição. Mas ela, por si só, é 

insuficiente. Muito mais importante do que decidir qual a melhor fonte de financiamento, é 

decidir os mecanismos de fiscalização no combate à corrupção. 

 Dificilmente o financiamento exclusivamente público, custeado meramente pelo 

Estado por meio de verbas públicas ou concessões, sanaria as inconsistências do sistema 

eleitoral, até porque de duvidosa constitucionalidade a proibição dos cidadãos participarem 

ativamente das eleições. O partido na condição de pessoa pública de direito privado e, 



sobretudo, de representante do povo tem como função estimular e inserir os cidadãos no 

debate político, e nesse ponto a participação econômica deles é fundamental. 

Recorde-se também que o valor do Fundo Partidário, verba custeada pelo Estado, 

é demasiadamente alto, chegou a quase 868 milhões em 2015
136

, ultrapassando o custo total 

das campanhas em países desenvolvidos como a Alemanha que o somatório varia em torno 

150 milhões de euros
137

. Esse exorbitante valor é investido na política quando poderia ser 

utilizado para outros fins mais nobres, como a saúde e a educação.  

 O estudo concluído aposta no modelo misto. Não é ele o problema. A fragilidade 

dos limites, os custos exorbitantes das campanhas, as contas irregulares prestadas pelos 

candidatos, à ausência de órgão que fiscalize adequadamente, o controle meramente formal 

das prestações, a falta de publicidade e a impunidade, essas sim, são mazelas que devem ser 

combatidas. 

 E todas essas deficiências estão interligadas. O desejo de omitir os valores 

recebidos com o financiamento torna as eleições menos transparentes. A ausência dessa 

transparência, somada a precária fiscalização aumentam a probabilidade de impunidade e a 

infiltração de fundos ilícitos na política, que por sua vez, corrói a credibilidade partidária. Os 

órgãos de fiscalização carecem de independência, funcionários capacitados e tempo hábil, o 

que os deslegitima. Assim, poucas sanções são impostas. Quando os responsáveis não são 

punidos, cria incentivos para que outros também violem regulamentos, colocando em risco 

todo sistema eleitoral. Eis o ciclo sem fim. 

Como se sustentou ao longo da investigação, para acabar com esse ciclo faz-se 

necessário acabar com as relações promíscuas e o abuso do poder. E a chave para a mudança, 

sucesso e credibilidade do sistema eleitoral se concentra na transparência, na hiperpublicidade 

das contas, na divulgação em tempo real, na apresentação de informações exatas de como 

arrecadam e gastam dinheiro pelos partidos, e também na verificação efetiva pelos órgãos de 

controle independentes e compostos por peritos competentes e especializados. 

E por que essa mudança não é feita? Por que não há leis eficientes capazes de 

controlar o financiamento? Por que na há teto máximo limitando os valores? A resposta é 

simples. Em um Estado Democrático são os políticos que criam e aprovam as leis e muitos 

deles podem não estar interessados em limitar seriamente as suas próprias chances de se 
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manter no poder através do levantamento de fundo suficiente para esse fim. Falta, portanto, 

vontade política. 

O financiamento é um canal para a corrupção pós moderna. Somente parte do 

dinheiro é declarado legalmente, muito do valor financiado é repassado através da doação 

ilegal, conhecido como “Caixa 2”. Constata-se que uma minoria na sociedade
138

 se transforma 

em verdadeira maioria nas instâncias de poder, corrompendo, como extensivamente abordado 

nesse estudo, a soberania nacional. 

Apesar dos políticos não estarem interessados na reforma, cresce no Brasil 

movimentos que buscam eleições mais democráticas. A Coalizão pela Reforma Política 

Democrática e Eleições Limpas, na qual integram 101 entidades com destaque para a Ordem 

dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil e o Movimento de 

Combate à Corrupção, é uma delas.  

Tal cartilha propõe um modelo misto, agregando o fundo democrático de 

campanha e as doações privadas por pessoas físicas. O Fundo democrático de Campanha 

englobaria recursos do Orçamento Anual, através das multas administrativas e penalidades 

eleitorais, e seria destinado exclusivamente aos partidos em igual proporção. Os recursos 

privados, por sua vez, se limitariam ao teto de R$ 700,00 (setecentos reais) por eleitor, não 

podendo ultrapassar 40% dos recursos obtidos com os aportes públicos
139

. Esse modelo em 

muito se parece com o modelo alemão.  

Quanto às punições, o projeto impõe taxativamente a cassação do registro dos 

candidatos beneficiados com as contribuições ilegais e a proibição das empresas financiadoras 

contratarem pelo período de cinco anos com o poder público, juntamente com a multa de dez 

vezes o valor da contribuição. Em caso de reincidência, a extinção da pessoa jurídica.  

Nesse mesmo sentido, a Associação Nacional dos Procuradores da República
140

 

emitiu uma nota técnica em que propôs um sistema misto com valores limitados. 

O que se espera é que a “Operação Lava Jato” sirva, ao menos, de impulso para 

modificar o problema sistêmico da corrupção. Através de punições compatíveis com os 

delitos, o que se pretende é reacender as esperanças do povo na representatividade e, 
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obviamente, no corpo político, de forma a criar um ambiente em que os princípios 

constitucionais não sejam violados. 

Quanto aos efeitos da minirreforma eleitoral 13.165/2015 e da decisão do 

Supremo quando do julgamento da ADI 4.650 no combate às ilicitudes e os altos gastos de 

campanha, teremos as eleições municipais nesse ano para avaliarmos se, de fato, trará as 

vantagens (campanhas mais baratas e fim das doações irregulares) e os avanços pretendidos. 
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