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RESUMO 
 

O presente trabalho tem em seu escopo dissertar sobre a legislação eleitoral brasileira 
no tocante a reforma política brasileira, delimitando-se exclusivamente as regras de 
financiamento de campanhas eleitorais com recursos públicos e a criação do fundo 
especial de financiamento de campanha, à luz da Lei 13.487/2017.  Neste sentido, o 
estudo aqui apresentado sobre o financiamento público de campanha eleitoral no 
Brasil ganha uma atenção especial tendo em vista se tratar de um novo modelo que 
será aplicado a partir das eleições de 2018, fazendo um comparativo entre o sistema 
misto (recursos privado e recursos público) e o novo sistema (recursos público). 
Ressalta-se aqui que este tema está incluso no direito eleitoral positivado, que é o 
ramo do direito público que regulamenta os institutos, as normas e procedimentos 
eletivos. Utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, no qual buscou-se o 
entendimento de especialistas e doutrinadores no que concerne à legislação eleitoral 
e o tema em comento, face a influência do poder econômico no resultado de pleitos 
eleitorais.  

 
Palavras-chave: financiamento eleitoral; campanhas eleitorais, democracia; 
representação política, poder econômico, partidos políticos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present work has in its scope to lecture on the Brazilian electoral legislation 
regarding Brazilian political reform, exclusively delimiting the rules of financing 
electoral campaigns with public resources and the creation of the special fund of 
campaign financing, in light of Law 13.487 / 2017. In this sense, the study presented 
here on the public financing of electoral campaign in Brazil receives special attention 
in view of being a new model that will be applied from the elections of 2018, making a 
comparison between the mixed system (private and resources) and the new system 
(public resources). It should be emphasized here that this theme is included in the 
positive electoral law, which is the branch of public law that regulates institutes, norms 
and elective procedures. The methodology of bibliographical research was used, in 
which the understanding of experts and doctrinators with regard to the electoral 
legislation and the subject in question was tried, in view of the influence of the 
economic power in the result of electoral lawsuits. 
 
Keywords: electoral financing; election campaigns, democracy; political 
representation, economic power, political parties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil passa por uma das maiores crises política já presenciada desde a 

promulgação da Carta Magna de 1988.  

Estamos vivenciando um momento de turbulência no cenário político nacional 

com a deflagração da “Operação Lava Jato”, que descobriu a existência de um vasto 

esquema de corrupção na estatal Petrobras envolvendo políticos de vários partidos e 

algumas das maiores empresas públicas e privadas do país, principalmente 

empreiteiras, em que boa parte dos recursos desviado neste esquema, serviria para 

financiamento privado de campanhas eleitorais. 

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, os gastos com a eleição 

de 2014 ultrapassaram a casa dos 7 bilhões de reais, sendo que desse total, quase 6 

bilhões vieram de doações de empresas privadas. Ainda segundo o próprio TSE, nas 

eleições de 2016, com a proibição de doações por empresas privadas, esse valor caiu 

para menos de 4 bilhões de reais. 

De acordo com Samuels (2006), os gastos com campanhas eleitorais no 

Brasil são considerados um dos mais elevados do mundo, perdendo apenas para os 

Estados Unidos. Ele afirma ainda que no nosso caso, as campanhas podem ser 

consideradas mais caras, tendo em vista que nos Estados Unidos a maior parte do 

dinheiro são gastos como pagamentos de propaganda eleitoral (grande mídia). Já no 

Brasil, a propaganda eleitoral é obrigatória e gratuita, conforme Art. 17, § 3º da 

Constituição Federal de 1988 “[...] os partidos políticos têm direito a recursos do fundo 

partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei”. 

Esse fator pode ser considerado malversação na distribuição e utilização do 

dinheiro público nas campanhas eleitorais brasileiras. 

Neste contexto, faltando pouco mais de 1 ano para as eleições eleitorais de 

2018 que elegerá Presidente da República, Senadores, Governadores, Deputados 

Federais e Estaduais, o Senado Federal acaba de votar o Projeto de Lei nº 8.703/2017 

e que foi transformado na Lei Ordinária 13.487/2017, que altera a Leis nº 9.096/1995 

e a Lei 9.504/1997 que permite o financiamento público de campanhas eleitorais e 

que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. 
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No Brasil, quando se fala em processo eleitoral vem logo em mente o 

financiamento de campanhas, tornando uma das questões prioritárias na busca por 

um processo eleitoral adequado em uma democracia em que os representantes, são 

escolhidos de forma democrática, conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo único 

da Constituição Federal de 1988 que diz: “[...] todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”.  

Essa legitimidade democrática está diretamente relacionada à realização de 

eleições livres da influência do poder econômico. Dessa forma, o estudo aqui 

demonstrado sobre financiamento de campanhas políticas no processo eleitoral 

brasileiro ganha relevância por se tratar de uma forma de um gerenciamento 

financeiro das agremiações partidárias e postulantes a cargos públicos.  

Este tema está incluso no direito eleitoral, ramo do direito público que 

regulamenta os institutos, as normas e procedimentos eletivos. 

O desvio de dinheiro público e os atos de improbidade administrativa - temas 

recorrentes, abordados em discussões realizadas em vários setores da sociedade, e 

que integram, com muita frequência, as pautas jornalísticas - são práticas vedadas na 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Esta, ao estabelecer os 

princípios constitucionais que informam a Administração Pública, a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência leva a inferir que a 

desobediência a qualquer destes fere o estado democrático de direito. Vale ressaltar 

que o fato de outros princípios da Administração Pública, como razoabilidade, 

proporcionalidade, lealdade e honestidade, não terem sido arrolados como 

constitucionais não implica o entendimento de que, por essa razão, deixam de ser 

considerados, igualmente, diretrizes máximas a orientar os administradores públicos 

no seu agir.  

O caminho para inibir o desvirtuamento desses princípios pelos 

representantes do povo, coincidentemente com a explosão, na mídia, de denúncias 

de negócios escusos aponta para a Reforma Política, com ênfase no financiamento 

público de campanhas eleitorais. Caberia aos estudiosos, nesse contexto, pesquisar 

e elaborar rotas que possam contribuir para melhor compreensão dos institutos 

jurídicos de Direito Eleitoral e sirvam de alternativa para o aperfeiçoamento destes. 
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Sendo assim, o problema da pesquisa é analisar como funcionará o 

financiamento público de campanhas eleitorais no Brasil, examinar as leis em 

tramitação e qual a sua importância no combate à corrupção nas eleições brasileiras 

a partir do próximo ano.  

 

Palavras-chave: financiamento, doações eleitorais, campanhas eleitorais, 

partidos políticos, candidatos, princípios constitucionais, corrupção, eleições. 
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2. A REFORMA POLÍTICA BRASILEIRA E O FINANCIAMENTO DE 

CAMPANHA A PARTIR DE 2018 

 

 

As regras do financiamento das campanhas estão sob permanente discussão, 

em todos os países que preenchem seus cargos diretivos por meio de eleições. Duas 

ordens de problemas são centrais: o elevado custo das campanhas, que nas últimas 

décadas dispararam no mundo inteiro, e a origem dos recursos, com implicações 

sobre o tipo de relações que se estabelece entre financiadores e financiados.  

Esses dois temas orientam a formulação das propostas que ora aguardavam 

o momento de serem votadas na Câmara em 2017.  

 

2.1 Histórico recente do debate no Brasil 

 

No período pós 1988, o tema ganhou destaque na grande mídia nacional e 

internacional por ocasião do impedimento do presidente Fernando Collor, quando veio 

à tona grande número de doações ilegais para a campanha do candidato. 

Contribuições de empresas eram na época proibidas, pela antiga LOPP (Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos, Lei 5682/71, que vigorou entre 1971 e 1995). A reação 

legislativa foi liberar as doações de pessoas jurídicas a partidos e candidatos (Leis 

9096/95 e 9504/97), definindo os parâmetros dentro dos quais essas doações 

poderiam ser feitas. 

O pressuposto da liberação era que a maior transparência aumentaria o 

controle da sociedade sobre as origens dos recursos e sobre os laços que se 

estabelecem entre financiadores e representantes. Para reforçar esse controle, foram 

criadas novas regras reforçando o papel da Justiça Eleitoral na fiscalização do 

processo.  

Julgamentos recentes também revelam um posicionamento do Judiciário 

voltado ao combate dos desvios da administração pública relacionados ao 

financiamento de campanhas. Inovações surgiram, ainda, por meio de Resoluções do 

TSE - Tribunal Superior Eleitoral, definindo procedimentos da fiscalização e da 

prestação de contas. A atuação mais propositiva do órgão vem sofrendo 
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questionamentos, sobre até que ponto a Justiça Eleitoral não estará “legislando”, 

criando exigências e sanções não previstas em lei, ou ainda interferindo na autonomia 

dos partidos. 

De qualquer forma, seja por leis ou por resoluções, não há dúvida que o 

controle da Justiça Eleitoral sobre os gastos e prestações de contas vem se 

intensificando, elevando o custo da ilegalidade. O resultado desse conjunto de 

movimentações parece ser o aperfeiçoamento do sistema de controles e penalidades 

sem, contudo, ter como resultado uma diminuição considerável da corrupção nem do 

abuso do poder econômico. As campanhas no Brasil são muito caras e tem 

praticamente dobrado seus custos a cada eleição, num processo que se torna cada 

vez mais vulnerável ao poder econômico.  

A produção legal tem sido incapaz de deter essa escalada. Alterações de 

pequena monta foram efetuadas em aspectos pontuais, como a tentativa de reduzir 

gastos pela proibição de determinados itens (foram proibidos, por exemplo, 

showmícios, outdoors, confecção e distribuição de camisetas e brindes, entre outros), 

sem resultados relevantes. Obviamente a caça por recursos envolve riscos, e muitas 

vezes acaba em relações perigosas ou na ilegalidade. Além disso, eleições tão 

onerosas ameaçam a representatividade dos eleitos, diminuindo a representação dos 

setores mais pobres.  

O Legislativo e o Judiciário parecem ter dificuldade de acertar o foco para 

combater os abusos, e em vários casos as exigências tornam-se meramente 

burocráticas, dificultando a vida de partidos e candidatos sem que haja nenhum 

benefício moralizador (exemplos são representantes condenados à perda de mandato 

e ou inelegibilidade por infrações como comparecer a uma inauguração de obra). Há 

um evidente risco para a democracia se as exigências para fazer campanha se tornam 

tão complexas e os riscos tão altos que não é possível aos candidatos dar um passo 

sem consultar um advogado ou um contador.  

Assim, continua aberto o debate sobre as definições: como punir abusos sem 

restringir nem criminalizar a política? O que constitui abuso do poder econômico e 

como puni-lo? Vem se fortalecendo a ideia de que não basta lançar luz sobre as 

relações reais praticadas, nem aumentar penalidades, e nem ainda combater a 

impunidade nas ilegalidades constatadas, se a lógica das campanhas eleitorais 

continuar a exigir que os candidatos gastem cada vez mais recursos e a propiciar 
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relações de favorecimento de interesses privados; não basta punir indivíduos sem 

enfrentar o sistema que gera as práticas abusivas. 
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3. PRINCIPIOS NORTEADORES DO DIREITO ELEITORAL 

 

 

A importância dos princípios no ordenamento jurídico implica a pesquisa 

incessante dos mesmos. Não se pode pensar o direito positivado sem perceber a 

influência histórica de alguns princípios, uma vez que balizam e direcionam a 

sociedade. Conforme a disposição do presente estudo, sobreleva a importância dos 

princípios para o Direito Eleitoral. 

Conforme Barros (2009), os princípios gerais do Direito distinguem-se dos 

princípios constitucionais pela sua incidência em generalidade absoluta. “Seu fato 

gerador é a convicção social da época, que vai influir na elaboração da Constituição. 

Esses princípios entram para preencher a vaguidade das normas, e não como um 

Direito supraconstitucional.”  

Nessa perspectiva, Luís Roberto Barroso assinala que os princípios 

constitucionais são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, 

seus postulados básicos e seus fins. De forma sumária, os princípios constitucionais 

são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais 

da ordem jurídica que institui. 

No que se refere ao Direito Eleitoral, destacamos alguns princípios: (i) 

princípio da autonomia dos partidos; (ii) princípio da igualdade (ou da isonomia) da 

disputa eleitoral; (iii) princípio da moralidade eleitoral; e (iv) princípio da anualidade 

(ou anterioridade) da lei eleitoral; (v) princípio da transparência. 

O princípio da autonomia dos partidos está expressamente consagrado no 

texto constitucional. Com efeito, a Constituição, no seu art. 17, dispõe sobre os 

partidos políticos como instrumentos necessários e importantes para preservação do 

Estado Democrático de Direito, afirmando a liberdade de criação, fusão, incorporação 

e extinção dos partidos políticos e conferindo-lhes a função de assegurar, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, a 

autenticidade do sistema representativo e, de defender os direitos fundamentais da 

pessoa humana. O art. 17, §1°, assegura aos partidos políticos autonomia para definir 

sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de 

escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação 
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entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo 

seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 

Por sua vez, o princípio da igualdade (ou da isonomia) da disputa eleitoral 

está consagrado no art. 5°, caput, da Constituição, que determina que "todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". 

Já o princípio da moralidade eleitoral está inscrito no art. 14, §9°, da 

Constituição. Observa José Jairo Gomes que esse princípio conduz a ética para 

dentro do jogo político. Significa dizer que o mandato obtido por meio de práticas 

ilícitas, antiéticas, imorais, não goza de legitimidade. Mais que isso, implica que o 

mandato político deve ser sempre conquistado e exercido dentro dos padrões éticos 

aceitos pela civilização. A sociedade brasileira clama, a cada dia, a defesa da ética na 

política, razão pela qual revela-se fundamental a proteção do princípio da moralidade 

eleitoral, consubstanciada em lei complementar que tenha por escopo a possibilidade 

de decretação da inelegibilidade daqueles que não guardam as condições 

necessárias, a partir da análise das suas vidas pregressas, para o exercício de cargos 

ou funções públicas, conforme prevê o referido art. 14, §9°, do texto constitucional.  

O princípio da anualidade (ou da anterioridade) eleitoral está preconizado no 

art. 16 da Constituição, segundo o qual "a lei que alterar o processo eleitoral entrará 

em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um 

ano da data de sua vigência". 

Aduz José Jairo Gomes que o princípio em comento tem em vista impedir 

mudanças casuísticas na legislação eleitoral que possam surpreender os participantes 

do certame que se avizinha, beneficiando ou prejudicando candidatos. Também visa 

propiciar estabilidade e segurança jurídica acerca das normas a serem observadas. 

Por fim, o princípio da transparência, que na visão de Nélia Caminha Jorge 

(2008, p. 09), “quando se fala em campanha eleitoral, vem logo à mente quantias 

vultosas a serem gastas, não somente na propaganda eleitoral, mas também com 

gastos do candidato, transporte, cabos eleitorais, alimentação, etc”. Nesse diapasão, 

não há que se falar em direito eleitoral ligado a garantia fundamental sem adentrar na 

questão problemática da falta de transparência em matéria de financiamento de 

campanha.  

 



18 
 

4. ENTENDENDO O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL 

 

 

Antes de se tratar diretamente do tema financiamento de campanha eleitoral, 

faz-se necessário apresentar uma análise doutrinária a respeito das modalidades de 

financiamento, abordando seus conceitos, finalidades e argumentos favoráveis e 

contrários aos financiamentos público e privado, o que é fundamental para o estudo 

de um modelo de financiamento. 

O professor Mathews Passos, em seu livro financiamento de campanha 

eleitora e a sua influência na representação política (2014), enfatiza que a discussão 

sobre o tema é muito controverso e complexo, não só no Brasil, mas como quase todo 

o mundo. Ele aduz ainda que, a influência do poder econômico nos certames eleitorais    

mostra-se um problema ainda não resolvido na atualidade, tendo em vista o alto custo 

de uma campanha eleitoral. Sendo assim, pode-se afirmar que as formas de 

financiamento eleitoral são consideradas uma questão especial para o funcionamento 

das democracias modernas. 

Financiamento de campanha significa custear todas as despesas necessárias 

para a efetivação dos atos e campanhas eleitorais, tendo em vista a isonomia entre 

os candidatos e partidos. As despesas devem ser entendidas a partir de seus aspectos 

material e temporal, conforme ensina Sergei Medeiros Araújo (2002, p. 58). Em seu 

aspecto material as despesas eleitorais são:  

 

[...] todas as despesas relativas à produção, à aquisição ou à alocação dos meios 

necessários à propaganda eleitoral; à distribuição, à difusão de materiais e dos meios de informação 

audiovisuais, à organização de manifestações ou reuniões abertas ao público, mesmo quando estas 

apresentam caráter social, cultural ou esportivo; são igualmente visadas as despesas de impressão, 

bem como toda prestação de serviço ligada à campanha eleitoral[...] 

 

De maneira pormenorizada, pode-se afirmar que o financiamento de 

campanha trata exclusivamente dos recursos materiais empregados pelos candidatos 

no sentido de captação de sufrágio.  

Araújo (2002, p. 91/92), ainda menciona Rui Crull Tabosa que descreve o 

financiamento de campanha como “o apoio, pecuniariamente quantificável, prestado 
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por determinado sujeito jurídico a uma candidatura eleitoral, com vistas a suportar os 

encargos decorrentes da realização das suas atividades de campanha eleitoral”. 

Acrescenta-se a essa definição a circunstância de que o apoio deve ser 

efetivado com o conhecimento do beneficiário, ou seja, os valores pecuniários ou 

serviços prestados por qualquer pessoa à revelia do partido ou candidato, em apoio a 

sua candidatura, não integram neste caso as receitas de campanhas (ARAÚJO, 2002, 

p. 92). 

Segundo Araújo (2002, p. 92), o financiamento das campanhas eleitorais pode 

ser classificado como público, privado ou misto. Podendo se apresentar na forma 

direta ou indireta, quando se tratar de prestações em dinheiro (direto) ou através da 

concessão de benefícios ou de serviços (indiretos), como ocorre no acesso ao horário 

eleitoral gratuito no rádio e televisão.  

 

4.1 Financiamento Público 

 

É mister destacar que o financiamento público tem como principal 

característica a utilização do financiamento de campanhas com recursos públicos 

(recurso da União). A origem desses recursos vem do Fundo Partidário (Lei 9.096/95) 

que custeiam as campanhas, como já foi citado em tópico anterior. O horário eleitoral 

também se caracteriza por um investimento do setor público que paga às emissoras 

para que o horário gratuito seja transmitido nos meios de comunicação, fazendo com 

que os partidos políticos possam utilizar esse espaço em prol da campanha eleitoral, 

veiculando a propaganda partidária (art. 99 da Lei nº 7 9.504/97 e art. 52, par. Único, 

da Lei nº 9.096/95). As doações privadas passariam a ser proibidas, e por 

consequência, gerando maior igualdade de competição entre os candidatos. Esse tipo 

de financiamento é preterido por diversos doutrinadores, legisladores e políticos e será 

discutido no subtópico abaixo. 

O financiamento público de campanha é aquele dotado de recursos 

provenientes unicamente do Estado. Conforme ensinamento de Alice Kanaan, essa 

subvenção de recursos, geralmente, compõe-se de fundos público, subsídios ou 

reembolso de despesas ordinárias, transferidos a partidos e candidatos a fim de 
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assegurar os meios necessários para promoção da campanha eleitoral (KANAAN, 

2012, p. 273). 

Ainda segundo Kanaan, a finalidade do financiamento público é promover um 

equilíbrio e a competitividade entre os partidos políticos e candidatos, “fortalecendo o 

sistema pluralista adotado em muitos regimes democráticos, em observância ao 

princípio fundamental da igualdade de oportunidades entre candidatos” (KANAAN, 

2012, p. 279). Além de coibir a interferência das fontes privadas de receitas e 

assegurar uma maior transparência, quando se fala em financiamento.  

Este financiamento desmembra-se, ainda, em financiamento público direto e 

indireto. 

O financiamento público direto de partidos e candidatos consiste nos 

subsídios, subvenções, a restituição ou reembolso, em pecúnia ou em bônus, 

transferido diretamente pelo Estado aos partidos políticos, com vista ao financiamento 

das atividades de campanha eleitoral. (KANAAN, 2012, p. 280).  

O financiamento direto é defendido por muitos que o consideram como base 

de um sistema eficiente no controle de gastos eleitorais, na medida em que busca 

diminuir ou evitar a dependência de candidato e partidos em relação ao poder 

econômico privado, atenuando a questão da corrupção e assegurando uma maior 

igualdade durante o pleito, além de suprir gastos de campanhas eleitorais. Desde que 

seja implantado junto a um sistema limitador de recursos privados (ARAÚJO, 2012, p. 

328). 

 

4.1.1 Vantagens e desvantagens da adoção do financiamento 

público 

 

A interferência do capital nas eleições é algo que preocupa toda a sociedade. 

O chamado lobby eleitoral é muito comum nesse ramo. Grupos financiadores 

investem nas campanhas políticas (empreiteiras, banqueiros e grandes empresários 

em geral), que costumam ser milionárias, e, posteriormente, recebem concessões de 

favores, em licitações e até verbas do orçamento. O que existe é uma troca de favores. 

Primeiramente, os grandes empresários custeiam a campanha dos políticos, que 

garantem sua eleição, para mais tarde, estes mesmos políticos concederem 
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benefícios aos investidores, fazendo valer o investimento feito no custeio da 

campanha política. Com isso, pode estar havendo a compra das cadeiras no 

Congresso Nacional. 

Primeiro se investe no candidato para que ele se eleja e, depois com sua 

eleição, estes políticos facilitariam contratos, acordos, licitações, verbas em geral para 

as empreiteiras, bancos, indústrias e investidores em geral. Os “Anões do Orçamento” 

é um exemplo do que foi supracitado: os políticos, em troca de financiamento de 

campanha, favoreceram os grupos econômicos incluindo emendas no orçamento em 

benefício a estes. “Os anões do orçamento foram cassados porque as empreiteiras 

davam-lhes o dinheiro para as campanhas eleitorais em troca de verbas no 

orçamento, posteriormente”.  

Portanto, a adoção do financiamento público seria uma forma de evitar que o 

poder econômico decida as eleições. Ou seja, ficaria proibido o custeio das 

campanhas políticas por parte dos grandes empresários, sendo que os partidos 

políticos seriam financiados pelo estado, pela União. Assim, diminuiria as vultosas 

somas gastas nas campanhas, além de aumentar a igualdade entre os candidatos, 

criando um ambiente de competição aberto e plural. Os candidatos não milionários e 

que não têm o contato com os grandes financiadores, teriam mais chances de 

concorrer no pleito eleitoral, pois os custos diminuiriam dando chance aos partidos 

menores e aos candidatos menos favorecidos financeiramente.  

Além do fundo partidário e da propaganda eleitoral gratuita, os partidos 

receberiam 7 (sete) reais por cada voto conquistado. Com esse dinheiro arrecadado, 

os partidos iriam cobrir seus gastos mensais e eleitorais, ficando proibida qualquer 

doação privada. 

O fortalecimento dos partidos políticos é defendido como consequência da 

adoção desse tipo de financiamento da seguinte maneira: os partidos, ao receberem 

doações de entidade privadas, criariam uma forma de dependência em relação a este 

capital privado. Como o custo das campanhas é exorbitante, os partidos ficariam 

reféns dessas contribuições e também dos doadores. O fortalecimento dos partidos é 

essencial para que haja democracia. Portanto, defende-se que o partido tendo o 

financiamento público como alicerce, o mesmo teria um sustentáculo para gerir suas 

despesas e gastos eleitorais sem depender das doações das entidades privadas, 



22 
 

assim, fortalecendo a entidade partido político, tão importante para o exercício da 

democracia e a porta de acesso da sociedade na vida política. 

Porém, existe quem defenda o argumento que a adoção exclusiva do 

financiamento público provocaria uma espécie de estatização dos partidos políticos. 

O Estado dominaria os partidos políticos (pois iria financiá-los na íntegra), o que 

abalaria a essência da democracia, onde os partidos políticos são a ferramenta para 

tal, tendo sua própria independência. O caso da mídia aumentar o seu poder de 

influência sobre o eleitorado também é um ponto importante a ser abordado. Com a 

diminuição dos recursos gastos nas campanhas, a mídia ganharia mais força no 

convencimento do eleitorado e seria inevitável a ocorrência de uma maior promoção 

de um candidato em relação a outro. Segundo Roberto Requião, as emissoras de TV 

tem um extremo poder de convencimento pois é um meio de comunicação e 

informação e, até por motivos de interesse pessoal, opta por apoiar um candidato em 

detrimento aos demais. 

É dito pelos defensores do financiamento público que o mesmo, caso seja 

adotado, acabaria com o caixa dois. O que é uma opinião errônea. Sabemos que o 

caixa dois não irá acabar caso este sistema seja adotado. Em 1971, uma nova lei 

orgânica dos partidos políticos foi promulgada e esta lei vedava qualquer recebimento 

de doações de empresas privadas. O custeio da campanha política se dava pelo 

financiamento público. Porém, o que se percebeu é que mesmo com essa medida 

adotada, o caixa dois não deixou de existir. A coleta delituosa de fundos por parte de 

Paulo César Farias, tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello, 

demonstrou a incidência de um caixa dois. PC Farias recebia dinheiro de empresários 

e este dinheiro era desviado para uma conta paralela. Estima-se que o montante 

chegou a 350 milhões de dólares. (LIMA, 2005). 

Outros países que também adotam ou adotaram o financiamento público 

exclusivo passaram pelos mesmos problemas: A Alemanha com o primeiro-ministro 

Kohl, os Estados Unidos com George Bush. Daniel Zovatto publicou um artigo 

denominado Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais na América Latina 

(2005) onde diz que: 

 

Na América Latina, casos de financiamento público geraram 

numerosas crises que colocaram em situações-limite vários 
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presidentes, com Fernando Collor de Mello no Brasil, Carlos 

Andrés Pérez na Venezuela, Jamil Mahuad no Equador, Arnoldo 

Alemán na Nicarágua e Alfonso Portillo na Guatemala. 

Paralelamente, em um bom número de países, o dinheiro 

proveniente do crime organizado e de atividades ilícitas, como o 

narcotráfico, teve um peso relevante no financiamento das 

campanhas, como foi o caso da de Ernesto Samper, na 

Colômbia. 

 

Portanto, este trecho só faz comprovar que o financiamento público de 

campanha, na prática, não é garantia para que não haja meios ilegais para continuar 

injetando recursos ilícitos nos cofres dos partidos políticos e seus comitês, seja por 

meio de contas bancárias no exterior, triangulação de fundos, caixa dois, etc.  

Por fim, vale ressaltar uma importante idéia para discussão. Com a adoção do 

financiamento público exclusivo de campanha, qual seria a fonte de custeio para tal? 

Iria ocorrer o aumento da carga tributária? Seria criada uma nova CPMF? Ou seria 

diminuído alguns recursos de outros Ministérios como Saúde e Educação, por 

exemplo, para que se conseguisse custear tal mudança? Estas indagações são muito 

importantes para o momento em que a economia mundial vive, principalmente ao nos 

referirmos ao Brasil e aos demais países da América Latina. Esses países passam 

por problemas de crise na área social, educação, saúde, transporte, habitação, 

saneamento e das áreas sociais em geral. Seria viável a mudança de orçamento para 

custear campanhas políticas mesmo com tais problemas evidentes? E como a 

população encararia tal situação, sabendo que o dinheiro público está financiando 

exclusivamente as campanhas políticas, mesmo com todos os problemas existentes 

no mundo desigual em que vivemos? Será difícil convencer a população que o 

dinheiro do Tesouro deve ser gasto em campanha política em detrimento dos 

investimentos em áreas sociais. Para estes, a adoção exclusiva do financiamento 

público colocará apenas mais dinheiro, e agora público, nas mãos dos políticos e dos 

partidos, pois, como foi dito anteriormente, não existe a garantia do fim do caixa dois. 

Apesar de haver muitos adeptos em relação a adoção do financiamento 

público de campanha, se percebe que existem diversos argumentos contra e a favor 

em relação a este tipo de modelo que ainda é pouco adotado em todo o mundo, sendo 

que se torna uma incógnita. Corriqueiramente encontra-se políticos defendendo a 
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adoção deste modelo, além de grandes doutrinadores como foi apresentado e ao 

mesmo tempo, outros com um discurso totalmente contrário, mas com total 

embasamento. Portanto, é necessário que se analise cada fato em si, que se estudem 

as causas e consequências desses atos, não deixando de efetuar um estudo 

comparado com os outros países para que a melhor atitude seja tomada, fazendo com 

que a democracia, a moralidade, legalidade, dentre outros princípios basilares sejam 

respeitados, fazendo com que o principal intuito de tal discussão e possível mudança 

seja atendido. 

 

4.2 Financiamento Misto 

 

O financiamento misto das campanhas eleitorais constitui-se de recursos 

tanto de origem pública quanto de origem privada. Esta modalidade de financiamento 

permite que os partidos políticos busquem recursos financeiros junto à sociedade, 

possibilitando uma maior interação entre o cidadão e o partido, sem prejuízo da 

subvenção do Estado (KANAAN, 2012, p. 273).  

O sistema misto de financiamento tem a finalidade dispersar suas fontes de 

recursos sem concentrá-las unicamente no Governo, unindo as de origem pública e 

privada. Com isso, busca-se assegurar, de um lado, o incentivo à participação direta 

do cidadão na política, por meio das cotas ou das doações, e, de outro, garantir a 

igualdade e o equilíbrio entre os partidos e candidatos na competição eleitoral 

(KANAAN, 2012, p. 74).  

Esta modalidade de financiamento, predominante na América Latina, é 

defendida por muitos autores, uma vez que oportunizam a junção de aspectos 

favoráveis dos financiamentos público e privado. Em defesa do financiamento misto, 

Araújo (2012, p. 350) entende que 

 

Somente o financiamento misto é compatível com o modelo 

pluripartidário e os princípios da democracia e igualdade de 

chances que devem reger as campanhas eleitorais. Um modelo 

de financiamento misto deve prever, necessariamente, a 

contribuição financeira das pessoas físicas como forma de 

participação dos cidadãos na vida política e partidária, bem 

como de aproximação entre os partidos e a sociedade. 
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Seguindo esta mesma linha, Kanaan (2012, p. 307) argumenta a adoção 

deste, aproveitando o que os dois modelos apresentam de melhor frente ao regime 

democrático e buscando encontrar adequada solução no tocante aos pontos 

vulneráveis que afetam o regime democrático, principalmente aprimoramento do 

sistema de controle e de eficácia quanto às punições, com vista a desestimular a 

prática do abuso do poder econômico, da fraude e da corrupção, preservando-se 

assim a liberdade e a igualdade que vêm fincadas na postura ética dos partidos 

políticos e participantes do processo eleitoral.  

Também Rubio (2005, p. 11) afirma que o mais aconselhável é utilizar esta 

dupla fonte, sendo a pública, baseado em critérios de distribuição que adequem os 

princípios de igualdade e proporcionalidade com algum elemento objetivo de 

enraizamento dos partidos na sociedade (voto, bancada parlamentares, fundos 

arrecadados, etc.). Já a Privada deve ser regulada de forma a garantir a transparência 

dos recursos, com relação à origem e o destino dos recursos recebidos, observando-

se limitações que sejam necessárias em cada país.  

Já o autor David Samuels (2007, p. 25/26) defende o financiamento dotado 

de recursos de ambas as fontes, pública e privada, regulado de forma incentivar a 

declaração e a transparência dos gastos e dos recursos recebidos durante a 

campanha, e não somente ao final, como ocorre atualmente. Sugere ainda reduzir o 

limite máximo de doação por parte uma pessoa ou empresa, majorar o autocontrole 

entre próprios concorrentes, aumentar a punição por violação as normas, e também 

uma reforma na legislação tributária e financeira, com o intuito de desestimular a 

grande quantidade de dinheiro fora do sistema bancário ou não declarado ao governo, 

acabando com o caixa dois.  

Deste modo, observa-se que a preocupação dos defensores do financiamento 

misto é com a criação de mecanismos inibidores de aspectos negativos existente na 

forma pública e na privada.   

Em contrapartida existem doutrinadores argumentando que continuaria a 

existir a influência do poder econômico no financiamento misto. Conforme destaca 

Salmito (2010, p. 56):  

 

Pelo financiamento misto ou exclusivamente privado de 

campanhas eleitorais, teríamos a influência do capital privado a 
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desequilibrar, por vezes significativamente, a disputa pelo voto, 

que traz como consequência uma espécie de representatividade 

dos detentores do capital em detrimento da representatividade 

dos eleitores.  

 

Para outros, o misto teria efeito mais perigoso do que o próprio financiamento 

privado. Pois, permitindo-se doações tanto de origem privada quanto de origem 

pública, os candidatos continuariam a receber propinas da iniciativa privada, mesmo 

recebendo subsídio público para o custeio de suas campanhas, assim, a corrupção 

continuaria do mesmo jeito, “com o agravante de que pagaremos duas vezes por essa 

conta: o próprio financiamento público e o reembolso aos doadores pela via da 

corrupção” (CAMPOS; ASSIS, 2012, p. 42).  

Contudo, não há um consenso a respeito de qual é a melhor modalidade de 

financiamento, mas com certeza a escolha do tipo reflete na representação política, 

de tal forma a influenciar nos resultados de uma eleição.  

Analisados os principais pontos acercar das modalidades de financiamento, 

abordando seus conceitos, finalidades e, com certa ênfase, os argumentos favoráveis 

e contrários de cada tipo de financiamento das campanhas, passar-se-á ao estudo da 

modalidade adotada na legislação vigente no Brasil, no que se refere ao financiamento 

das campanhas políticas.   

 

4.3 Financiamento Privado 

 

O financiamento privado tem como característica a adoção do financiamento 

de campanhas com recursos privados, como se observa. Esses recursos seriam 

oriundos de doações financeiras de origem privada tanto pessoa física como jurídica, 

além da utilização de recursos próprios do candidato. Recursos provenientes da 

comercialização de bens ou realização de eventos com o objetivo de aplicar em 

campanha eleitoral também são utilizados. As doações podem ser feitas por cheque 

cruzado e nominal, transferência bancária, boleto de cobrança com registro, cartão de 

crédito, de bens e serviços estimáveis em dinheiro, de depósitos em espécie 

devidamente identificados. 
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4.3.1 Vantagem e desvantagens da adoção do financiamento privado 

 

Ao se posicionar sobre tal assunto, devido ao debate no tópico anterior, 

percebe-se uma reiteração argumentativa. Porém, é imprescindível para que se 

entenda as diferenças desses dois institutos, que se explane novamente sobre os prós 

e contras, dessa vez, em relação ao financiamento privado. 

A não adoção do sistema privado de financiamento pode ensejar a 

perpetuação dos grandes partidos no poder, impedindo assim, a mobilidade política. 

Os partidos que alcançaram o poder nas eleições passadas continuarão com a 

vantagem e o poder em mãos, controlando todo o financiamento da campanha, pois 

esta seria custeada com recursos públicos. Com isso, geraria um congelamento, uma 

estatização em relação às eleições e aos partidos políticos, o que faria com que a 

ideia de eleição, partido político e democracia fosse afetada, pois a mobilidade política 

seria inviável.  

Além disso, os partidos com maior representação no Congresso levariam 

certa vantagem em relação aos partidos pequenos, pois o financiamento público 

beneficiaria os partidos que estivessem no poder, receberiam mais investimentos, 

controlariam a distribuição dos recursos, além da propaganda política e o fundo 

partidário, que por estarem no poder e ter a maioria da bancada, sairiam na frente dos 

demais partidos concorrentes no pleito eleitoral. O coronelismo e o caciquismo 

eleitoral podem ser caracterizados por tais características  

Disponibilizar dinheiro público para as campanhas eleitorais é um processo 

que gera muita polêmica. Como foi discutido anteriormente, principalmente os países 

subdesenvolvidos, que enfrentam vários problemas de ordem social (fome, saúde, 

educação, saneamento básico, violência e até a própria corrupção), não podem 

investir seus recursos nas campanhas eleitorais. É uma grande incoerência. Por 

exemplo, o PT que defende o combate à pobreza com programas políticos como o 

Bolsa Família, ou o PAC do Crescimento não pode defender um financiamento 

público, pois teoricamente, estaria retirando dinheiro que poderia ser investido nessa 

área para custear as campanhas políticas milionárias. Enquanto o povo continuaria 

necessitando de ajuda.  
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A propaganda eleitoral e o fundo partidário são custeados pelo financiamento 

público. O Estado paga as emissoras de TV e rádio para transmitirem a propaganda 

política nos meios de comunicação. Já o Fundo Partidário é criado através de recursos 

destinados aos partidos juntamente com as multas, ou seja, a população é que custeia 

esses dois tipos de financiamento. Com o financiamento privado, isto acabaria. Os 

candidatos, partidos e comitês iriam em busca de seus fundos para custear seus 

gastos necessários e para o pleito eleitoral, assim o dinheiro público não seria 

disponibilizado para arcar com as custas das campanhas. Se algum cidadão quiser 

estudar, ingressar numa faculdade, o Estado não custeia tal atividade. Então por qual 

motivo o estado arca com as despesas de uma eleição? Por que o poder público gasta 

recursos com a eleição de um político? É algo totalmente inviável que o financiamento 

privado rechaça. 

Os partidos políticos “presos” aos investimentos do Estado é algo totalmente 

surreal. Os partidos têm como característica a liberdade, são de iniciativa privada e a 

estatização é algo que vai de encontro ao ideal de que foram fundados. O 

pluripartidarismo é marca da política brasileira, e estes como associações privadas, 

que permitem a participação voluntária, não podem se tornar dependentes do dinheiro 

público, do Estado. Caixa dois, abuso de poder econômico, origem suspeita do 

dinheiro doado são casos corriqueiros no que tange ao financiamento privado. Os 

defensores do financiamento público criticam tais atos juntamente com a ideia de que 

candidatos com mais recursos, em detrimento dos menores, tem vantagem no pleito 

eleitoral e a ideia de igualdade deixa de existir. Porém, caso haja transparência sobre 

o montante doado, especificando a origem e o destino antes das campanhas de todas 

as doações e seus autores, não há o que se impedir nem rechaçar o financiamento 

privado de campanhas. Segundo os seus defensores, este tipo de financiamento é o 

mais viável desde que tais doações sejam efetuadas em trâmites legais. Alguns 

países como a Alemanha incentivam esse tipo de financiamento. Daniel Zovatto 

(2005) comprova em seu artigo a importância do financiamento privado, desde que 

este seja aplicado de maneira correta (para que haja transparência do financiamento 

político): 

Como já observamos, não há dúvida de que o financiamento 

privado constitui um recurso legítimo e necessário para os 

partidos políticos. Entre as suas virtudes cabe destacar que 

ajuda os partidos a afinar suas pontes de contato com a 
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sociedade, e a melhorar a eficiência na gestão de seus 

orçamentos. Por seu turno, o tráfico de influências, a captura da 

agenda do Estado e os escândalos de corrupção política, todos 

os riscos associados ao financiamento privado, determinaram 

que a maioria dos países (78%) introduzisse proibições quanto 

a sua origem e alguns impusessem limites em relação aos seus 

montantes. Somente Colômbia, El Salvador, Panamá e Uruguai 

não estabelecem limitação alguma nessa matéria. Em geral, 

através do estabelecimento dessas barreiras ou restrições às 

contribuições privadas, procura-se evitar grandes desequilíbrios 

ou assimetrias nos cofres dos partidos; diminuir a magnitude das 

contribuições “plutocráticas” e a consequente influência indevida 

dos “fat cats” ou de instituições e grupos a vinculação dos 

partidos e instituições e políticas públicas; assim como impedir a 

vinculação dos partidos e candidatos com dinheiro proveniente 

de atividades ilícitas, particularmente do narcotráfico. 

 

Não há nenhuma garantia de fim do caixa dois caso o financiamento público 

seja adotado, pois a possibilidade dos partidos políticos buscarem outras vias de 

arrecadação de recursos para custearem a campanha é muito alta. Ou seja, a 

influência do poder econômico não desaparecerá. Doações ilegais continuarão a ser 

feitas debaixo do pano, pois os recursos dificilmente serão suficientes para manter o 

mesmo patamar de gastos das eleições passadas. Proibir o financiamento privado, 

adotando unicamente o financiamento público poderá resultar numa legislação de 

fachada. Na teoria existirá, mas na prática não surtirá efeito. 

Além disso, como foi supracitado, as desigualdades sociais, saúde, educação, 

saneamento, segurança, estão deficitárias e seria totalmente inviável o desvio de 

recursos para se gastar com campanha eleitoral. A possibilidade de se aumentar ou 

criar novo imposto causaria uma celeuma, pois além do Brasil ser um dos países com 

maior carga tributária do mundo, esta arrecadação para tal fim seria suspeita pois, a 

credibilidade dos políticos e dos partidos estão em baixa. Estar-se-ia colocando mais 

dinheiro na mão dos políticos, e agora público? Esta proposta sofreria forte rejeição 

do eleitorado.  

Os Estados Unidos, recentemente, a Suprema Corte liberou os investimentos 

dos financiamentos (privado) para as grandes empresas. Agora as empresas poderão 

destinar recursos diretamente a um determinado candidato, sem precisão de doar aos 
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comitês e partidos e sem limites. Esta decisão gerou grande discussão entre os 

políticos locais. É um exemplo de princípio de adoção de um financiamento privado. 
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5. O FUNDO PARTIDÁRIO 

 

 

O Fundo Partidário é o nome popular dado ao Fundo de Assistência 

Financeira aos Partidos Políticos. Foi criado em 1965, no governo de Castello Branco, 

no início da ditadura militar. Seu objetivo seria garantir que os partidos tenham 

autonomia financeira, permitindo sua existência e criando espaço para a diversidade 

de ideias na nossa política. Ele é composto a partir de dotações orçamentárias da 

União, multas e penalidades eleitorais, recursos financeiros legais e doações 

privadas. 

A distribuição dos recursos destinados a fundo partidário é feita da seguinte 

forma: 

5% (cinco por cento) dos recursos são distribuídos igualmente entre todos os 

partidos políticos; 

95% (noventa e cinco por cento) dos recursos são distribuídos 

proporcionalmente, de acordo com a quantidade de votos que cada partido político 

obteve para a Câmara dos Deputados nas últimas eleições gerais. 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) libera todos os meses os recursos do 

Fundo através de: 

Duodécimos, que significa a décima segunda parte (por causa da divisão em 

doze meses). Valor fixo. 

Multas eleitorais: esse valor é variável, pois depende do valor arrecadado a 

cada mês. 

 

5.1 Qual o montante distribuído pelo fundo partidário? 

 

Segundos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor do fundo tem 

crescido progressivamente nos últimos anos. Em 2010, por exemplo, havia apenas 

R$ 200 milhões. Já em 2014, o Fundo Partidário distribuiu mais de R$ 365 milhões 

aos partidos. 

http://www.politize.com.br/ditadura-o-que-e/
http://www.politize.com.br/orcamento-publico-como-e-definido/
http://www.politize.com.br/doacoes-empresariais-argumentos/
http://www.politize.com.br/doacoes-empresariais-argumentos/
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O Fundo Partidário de 2015 teve valor bastante superior aos anos anteriores, 

totalizando R$ 867,5 milhões. A iniciativa para aumentar o fundo partiu do Congresso 

Nacional, e foi sancionada pela então presidente Dilma Roussef. A justificativa é que 

as doações privadas foram muito menores do que o normal em 2015, o que aumentou 

a demanda dos partidos. 

Em 2016, o Fundo distribuiu R$ 819 milhões, entre duodécimos e multas. Para 

2017, o orçamento do governo federal previu novamente a distribuição de R$ 819 

milhões aos partidos pelo Fundo. 

 

5.2 Como o fundo partidário é usado pelos partidos políticos, quais 

as regras? 

 

A Lei 9.096/95 determina que 20% dos gastos sejam destinados à criação e 

manutenção de um instituto de pesquisa. Outros 5% devem ser usados para 

programas de promoção da participação das mulheres na política brasileira. 

A maior parte do dinheiro que sobra vai para atividades do dia a dia, como a 

manutenção de sedes, pagamento de pessoal, eventos, campanhas institucionais, 

etc. A lei ainda estabelece limites para gastos com pessoal, referentes ao que cada 

diretório do partido recebe do Fundo no exercício financeiro: 

Diretórios nacionais dos partidos: 50% do valor que o diretório possua do 

Fundo; 

Diretórios estaduais: 60% dos recursos que tais diretórios receberem dessa 

origem. 

A lei também proíbe que os partidos utilizem o fundo partidário para 

pagamento de multas eleitorais. 

Os critérios de distribuição interna são definidos por cada partido. Alguns 

optam por colocar mais recursos em estados com mais filiados; outros distribuem de 

acordo com a quantidade de candidatos eleitos em cada Estado. 
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6. O FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS – 

FEFC. 

 

 

Nos últimos 20 anos, o país assistiu ao encarecimento contínuo das 

campanhas eleitorais.  

O maior abastecedor dos partidos e seus candidatos eram empresas privadas 

brasileiras, donas de interesses e negócios dentro do Estado. 

Nos últimos anos, a Operação Lava-Jato acabou demonstrando a 

promiscuidade da relação entre empresas e políticos. Grosso modo, dinheiro público 

acabava desviado para irrigar campanhas. 

A repercussão das investigações desaguou na proibição de doação de 

empresas, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015. 

Desde então, só a eleição municipal de 2016 foi realizada sem doação 

empresarial. 

O impacto foi enorme: a arrecadação caiu pela metade em relação às eleições 

municipais de 2012, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E os partidos acharam que 

era necessário voltar a encher o caixa eleitoral. 

Recentemente, o Presidente Michel Temer sancionou as Leis nº 13.487 e 

13.488/2017, que implantam as alterações discutidas e aprovadas pelo Congresso 

Nacional na legislação eleitoral e partidária, a denominada reforma político-eleitoral. 

 

6.1 Composição do Fundo 

 

A formação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foi 

incluída pela Lei nº 13.487/2017, que acrescentou o art. 16-C na Lei nº 9.504/97. O 

FECF foi criado com o intuito específico de financiar as atividades das campanhas 

eleitorais, constituído em ano eleitoral por dotações orçamentárias da União, por pelo 

menos: 

a) ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cada eleição, com 

base nos parâmetros definidos em lei, que corresponde à somatória da 



34 
 

compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio e televisão 

receberam pela divulgação da propaganda partidária efetuada nos anos 

de 2016 e 2017 (art. 3º, Lei nº 13.487/2017); 

 

b) 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica para as 

emendas de bancada de execução obrigatórias, as chamadas emendas 

impositivas. 

 

A previsão é que o FEFC receba cerca de R$ 1,7 bilhão no ano de 2018, que 

será utilizado nas campanhas eleitorais para as eleições gerais do ano.  

 

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é 

constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos 

equivalente: 

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos 

parâmetros definidos em lei; 

II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata o 

inciso II do §3º do art. 12 da Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017. 

 

Os valores apurados para o ano de 2018, com relação à compensação fiscal 

das emissoras de rádio e TV nos anos de 2016 e 2017, serão atualizados pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir (art. 3º, Lei nº 

13.477/2016), mantendo assim a atualização dos valores. 

 

6.2 Gerenciamento do FEFC 

 

Assim como o Fundo Partidário, que não foi extinto, os repasses do novo 

FEFC serão gerenciados pelo TSE, a partir de depósitos que serão realizados em 

conta especial pelo Tesouro Nacional até o primeiro dia útil do mês de junho do ano 

eleitoral (art. 16-C, §2º, Lei nº 9.504/97), devendo o TSE divulgar o montante dos 

recursos no prazo máximo de quinze dias após o depósito. 
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A fiscalização do uso dos recursos do FEFC caberá ao TSE, que deverá 

regulamentar a utilização de tais recursos por meio de resolução específica, podendo 

ser a regulamentação incluída na resolução que tratará da arrecadação e gastos de 

recursos e prestação de contas referentes às Eleições gerais do ano de 2018 ou 

mesmo por meio de resolução específica para tratar do tema. 

 

6.3 Distribuição dos recursos do FEFC 

 

A distribuição dos recursos aos partidos políticos serão realizados pelo TSE, 

antes do primeiro turno das eleições, com base nos critérios definidos no art. 16-D da 

Lei das Eleições, inserido pela Lei nº 13.488/2017: 

 

a) 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com 

estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo 

menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de 

votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados; 

c) 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção 

do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas 

dos titulares; 

d) 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do 

número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos 

titulares. 

Os percentuais de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal de cada partido serão apurados, no ano de 2018, com base no número de 

representantes de cada partido no dia 28 de agosto deste ano, e, nas eleições 

subsequentes, apurado no último dia da sessão legislativa imediatamente anterior ao 

ano eleitoral (art. 4º, Lei nº 13.488/2017).  
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A sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso 

a cada ano, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, sendo 

a apuração do número de representantes apurada ao final do exercício anual. 

Os valores correspondentes aos repasses do FEFC somente estarão 

disponíveis ao partido político após a definição de critérios para a sua distribuição que 

deverão ser aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção 

executiva nacional do partido e serão divulgados publicamente para conhecimento 

geral (art. 16-C, §7º, Lei nº 9.504/97). 

Caso o partido político não fizer uso integralmente dos recursos do FEFC no 

ano eleitoral, deverá restituir o excedente ao Tesouro Nacional, integralmente, no 

momento da apresentação da respectiva prestação de contas (art. 16-C, §11, Lei nº 

9.504/97). 

Os candidatos que quiserem fazer uso dos recursos do FEFC em cada 

partido, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo (art. 16-

D, Lei nº 9.504/97). 

 

6.4 Cláusula criminal 

 

O Código Eleitoral passou a ter um tipo penal específico para criminalizar a 

apropriação, em proveito próprio ou alheio, dos bens, recursos ou valores destinados 

ao financiamento eleitoral, inclusive recursos de terceiros, do próprio candidato e os 

recursos do FEFC, ficando o infrator sujeito a pena de reclusão de dois a seis anos 

(art. 354-A, Lei nº 4.737/1965). 

 

Art. 354-A.  Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem 

de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em 

proveito próprio ou alheio:   

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.”   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os partidos necessitam de dinheiro para manterem suas bases, custearem 

seus gastos e investirem nas campanhas eleitorais para pleitearem cargos políticos. 

E tal investimento tornou-se astronômico. É ai que surge a questão do financiamento 

de campanha. O financiamento de partidos é um assunto que gera muita controvérsia 

em praticamente todas as democracias modernas. Não há modelos a se seguir, além 

de ser algo não resolvido, mas existem tanto experiências bem sucedidas como mal 

sucedidas e que devem ser levados em conta pelo Poder Legislativo e Judiciário para 

que se mantenha e evolua a qualidade e o bom funcionamento da democracia. Este 

tema vem recebendo cada vez mais atenção não só no Brasil, mas em todas as 

demais nações, o que vem gerando avanços importantes nessa questão. 

Conclui-se também a predominância do sistema misto com uma grande 

corrente tendendo para o financiamento público e uma inclinação para acentuar os 

limites legais das contribuições privadas, sendo que estas superam os fundos públicos 

com uma margem muito grande de diferença. É daí que surgem os escândalos de 

corrupção, financiamento ilegal, caixa dois, abuso de poder econômico, dentre outros. 

E com tais fatos constatados, surge a ideia de reforma política para coibir tais atos. A 

ideia da reforma política é de suma importância para a credibilidade e legitimidade da 

democracia. Esta entraria na seara da disputa interpartidária, as condições de 

competição eleitoral, o sistema de partidos, todos esses aspectos ligados ao 

financiamento de campanha.  

Uma reforma do financiamento de campanha fomenta uma competição 

política mais igualitária, livre, aberta e transparente. A ideia central é fazer com que o 

sistema detenha o poder sobre o dinheiro e não o inverso. Isso gerará uma maior 

confiança em relação aos partidos políticos por parte da população. E esta tem que 

atuar sempre exigindo uma política limpa e transparente e uma competição eleitoral 

efetiva, fazendo valer os seus direitos e os princípios fundamentais e democráticos 

protegidos pela constituição.  

Conclui-se também que para se chegar a um melhor sistema eleitoral, 

respeitando a democracia e a moralidade, legalidade e lisura das eleições é 

necessário:  
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a) Proporcionar uma eleição competitiva e igualitária. 

b) Incrementar a transparência mediante o fortalecimento dos mecanismos de 

prestação de contas e de divulgação. 

c) Reduzir a interferência do dinheiro nos procedimentos eleitorais. 

d) Combater o tráfico de influências, a corrupção política e o caixa dois. 

e) Melhorar a aplicação de recursos públicos, investindo no fortalecimento dos 

partidos e da democracia. 
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