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RESUMO 

A ideia deste trabalho é aproveitar o momento oportuno do país, com uma 
interminável série de escândalos divulgados pela mídia envolvendo políticos e 
partidos nas eleições, para um estudo apurado e imparcial da prestação de 
contas no processo eleitoral brasileiro. Para isso, iniciar-se-á por um histórico 
para, enfim, chegar-se até a edição da lei das eleições – a Lei nº 9504/97 – 
para então acompanhar e entender a chamada prestação de contas eleitorais 
desde o momento da apresentação até o exame pelos órgãos técnicos. Ao final 
do trabalho será feita uma análise e critica de todo o processo de prestação de 
contas eleitorais acompanhados por uma série de sugestões. Apesar do 
progresso que houve com a criação da lei das eleições e demais normas 
específicas sobre o processo eleitoral, a administração pública está 
contaminada pelo corporativismo parlamentar e pela parcimônia do judiciário, 
uma vez que cabe a aqueles – os próprios parlamentares – a criação da 
legislação que regulamenta todo o processo eleitoral; e a estes a morosidade e 
conivência no julgamento das contas eleitorais. 

 

Palavras chave : eleições; reforma; contas; progresso; administração; 

corporativismo. 
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INTRODUÇÃO 

Cabe ao estado garantir a soberania popular, assegurando à 

população o direito ao voto direto e secreto através do sufrágio universal. A 

cada dois anos1, o brasileiro já se acostumou a ir às urnas exercer sua 

cidadania, garantindo assim o estado democrático de direito. 

Contudo, essa democracia, assim como na Grécia antiga, está longe 

de um regime político perfeito, pois a cidadania – especialmente a política – 

ainda não alcançou uma grande fatia da população brasileira. Democracia essa 

que vem repetidamente sendo manchada por inúmeras crises que vem 

atingindo o sistema democrático brasileiro. 

Basta uma pequena ida aos jornais e canais de televisão para averiguar 

o caos que vem assolando o país. Inexoravelmente, entre páginas e canais, 

nos depararemos com notícias de escândalos envolvendo nossos 

parlamentares, envoltos nos mais diversos crimes de corrupção e abuso de 

poder.  

Dessa forma, o presente estudo está contextualizado ao momento da 

política eleitoral brasileira, contaminada por cada vez mais frequentes 

denúncias de compra de votos e mau uso do dinheiro público. 

O propósito deste trabalho é resgatar um histórico da prestação de 

contas eleitorais na política brasileira, chegando até a edição da Lei nº 

9.504/97 – a lei das eleições – culminando nos dias atuais, e expor como isso 

tem contribuído ou dificultado na transparência do processo eleitoral e no 

correspondente avanço da democracia. 

O país já enfrentou por duas vezes ditaduras que deixaram diversas 

marcas não apenas no processo eleitoral e no democrático, como também em 

toda a população que se viu calada, primeiro por um déspota e depois pelos 

militares, ambos responsáveis por quase três décadas de ostracismo da 

liberdade democrática em nosso país. 

                                                           
1
 As exceções são os casos de plebiscitos e referendos, os quais, teoricamente, podem acontecer a 

qualquer momento como aconteceram com os plebiscitos sobre o sistema de governo, em 6 de janeiro 
de 1963,  e sobre a forma e o sistema de governo, em 21 de abril de 1993,  assim como o referendo das 
armas, em 23 de outubro de 2005. 
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Trata-se de uma pesquisa que buscará entender o desenvolvimento e as 

consequências dessas mudanças no processo eleitoral, bem como na recente 

redemocratização brasileira.  

Durante esse trabalho, apresentarei um esboço de como funciona o 

processo de prestação de contas antes, durante e após as eleições. Desde a 

regulamentação, pelo poder Legislativo e pela Justiça Eleitoral, até a 

apresentação, pelos candidatos e partidos; análise, pelos órgãos técnicos; 

culminando com o julgamento, pelos juízes e Tribunais.  

Ao final, apresento um estudo pormenorizado das prestações de contas 

do estado do Paraná no ano de 20062, indicando os principais erros cometidos 

pelos candidatos, apresentando, ainda, uma série de criticas e sugestões para 

o melhor funcionamento dos trabalhos. 

Apesar do progresso que houve com a criação da lei das eleições e 

respectivas resoluções, a administração pública ainda está carregada do 

corporativismo parlamentar, uma vez que são eles – os próprios políticos – os 

responsáveis pela criação da legislação que regulamenta todo o processo 

eleitoral.  

A maior consequência da obrigação de se prestar contas é a busca da 

transparência do processo eleitoral. No entanto, se muita coisa mudou, não 

devemos exagerar o alcance dessas transformações.  

A presença atuante da Justiça Eleitoral não tem se refletido 

positivamente no cenário político. A cada passo para frente, em busca do 

aprimoramento do processo eleitoral, dois passos são dados para trás, com 

frequentes alterações da legislação em causa própria pelos próprios 

parlamentares e pela insuficiente atuação do judiciário na melhoria do sistema 

eleitoral. 

 

 

                                                           
2
 Infelizmente não consegui fazer um estudo dos dados de 2008,  simplesmente por que as contas deste 

ano ainda não foram totalmente analisadas pelos técnicos do Tribunal Eleitoral do Paraná. Felizmente, o 
CNJ, determinou, a partir do ultimo pleito de 2010, que todas as contas estejam julgadas até o mês de 
junho no mesmo ano. 
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1 BREVE HISTÓRICO 

1.1 JUSTIÇA ELEITORAL 

As eleições no Brasil não são uma experiência recente, pois remontam a 

um período ainda anterior à independência. A história da Justiça Eleitoral está 

intimamente relacionada à evolução política e administrativa do país, 

espelhando cada um dos períodos pelos quais o país passou desde o 

descobrimento.3 

Já no período colonial havia eleições indiretas para a escolha dos 

componentes das Câmaras Municipais, resultado da tradição portuguesa de 

eleger os administradores dos povoados sob domínio português. A primeira de 

que há registro histórico aconteceu em 1532, para eleger o Conselho Municipal 

da Vila de São Vicente-SP. 

Em 1821, D. Joao VI convocou os brasileiros a eleger representantes 

para comporem as Cortes Gerais de Lisboa com o intuito de redigir a primeira 

Carta Constitucional da Monarquia lusitana. Era a primeira vez que brasileiros 

participavam de eleições gerais até então restritas à escolha de membros 

locais.4 

Tratava-se de um sistema eleitoral muito complicado, pois "tinha a 

finalidade de dificultar as eleições e a participação dos deputados brasileiros 

nas Cortes Gerais.” 5 Assim como o pleito anterior, além de completo, o 

sistema eleitoral era altamente exclusivo, pois como bem assevera Hilda 

Soares Braga,  
                                                           
3
 Disponível em < http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/historico-da-justica-eleitoral-no-

brasil/index.html>. Acesso em: 28 dez  2010. 
4 BRAGA, Hilda Soares. Sistemas eleitorais do Brasil (1821 - 1988). Brasília, 1990, p. 6. 
5
 Idem, Ibidem, p. 10. 
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[...] o exercício do voto assentava-se sobre bases econômicas. 

A restrição do voto era imposta as classes econômicas menos 

favorecidas. Eram excluídos os assalariados, embora se 

estendesse o direito de voto aos empregados graduados. Os 

escravos e as mulheres não tinham direito de voto, os 

analfabetos, entretanto, podiam votar."6 

           Em 19 de junho de 1822 foi publicada a primeira lei eleitoral brasileira, 

que regulamentava a escolha de uma Assembleia Geral Constituinte e 

Legislativa, a qual, eleita após a Proclamação da Independência, elaborou a 

Constituição do Império, outorgada em 1824 por Dom Pedro I. Mantiveram-se 

as restrições anteriores, além de criar outras, destacando-se a exigência de 

renda ao exercício do sufrágio. 

A Justiça Eleitoral propriamente dita é fruto da Revolução de Trinta. Foi 

O Código Eleitoral de 1932 que criou a Justiça Eleitoral, passando esta a ser 

responsável por todos os trabalhos eleitorais – alistamento, organização das 

mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos 

eleitos. Além disso, regulou em todo o país as eleições federais, estaduais e 

municipais.  

Estabelecia-se, a partir de então, o direito de voto às mulheres como 

também o sufrágio universal e secreto.  Foi um avanço, mas ainda assim, não 

podiam ser eleitores os mendigos e os analfabetos. 7  

Com o advento do Estado Novo, a Constituição de 1937, outorgada por 

Getúlio Vargas, excluiu a Justiça Eleitoral dos órgãos do Poder Judiciário, 

                                                           
6
 Idem, Ibidem, p. 13. 

7
 Idem, Ibidem, p. 68. 
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voltando a retomar suas atividades somente em 1945 com a queda varguista, 

quando o parlamento eleito reuniu-se em Assembleia Constituinte para votar a 

nova Constituição.  

Com isso, em cinco de outubro de 1946, os Tribunais Regionais 

Eleitorais foram extintos e reinstalados a seguir nos moldes estabelecidos pela 

Constituição. Logo a seguir, em 1950, editou-se a Lei nº 1.164 que, até 1965, 

foi a base pela qual os partidos políticos e toda matéria relativa a alistamento, 

eleições e propaganda eleitoral foram regidos.  

A partir de 1964, com a instalação do regime militar e a deposição do 

Presidente João Goulart, o processo eleitoral seria várias vezes modificado por 

atos institucionais, emendas constitucionais, leis e decretos-leis.  

Nessa época, foram realizadas eleições indiretas para presidente da 

República, governadores dos Estados e Territórios e para prefeitos das 

capitais, estâncias hidrominerais e municípios caracterizados como área de 

segurança nacional. O período foi marcado, ainda, pela extinção dos partidos e 

a cassação de direitos políticos.  

Foi nesse período conturbado da história do Brasil que o Código 

Eleitoral, ainda hoje em vigor, teve origem. Trata-se da Lei n 4.737, de 15 de 

julho de 1965, a qual estabeleceu os princípios básicos do atual sistema 

eleitoral brasileiro e ampliou o campo de atuação desta Justiça Especializada.  

Foi a partir de 1986, em face das exigências de segurança e rapidez, e 

visando ao aperfeiçoamento do sistema eleitoral e à eliminação de fraudes, a 

Justiça Eleitoral implantou grandes modificações, tais como o controle 
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informatizado do cadastro eleitoral, o recadastramento de eleitores, bem como, 

pela primeira vez, o processamento eletrônico dos resultados dos pleitos.  

Com a promulgação da Constituição cidadã em 1988, foi estabelecido o 

sistema de eleição em dois turnos para os cargos de presidente da República e 

de governador, além do voto facultativo para os analfabetos e para os maiores 

de dezesseis anos. Previa, ainda, a realização de plebiscito para escolha do 

sistema de governo – o que ocorreria em 19938, vencendo o presidencialismo – 

bem como assegurava ampla autonomia aos partidos políticos para definir sua 

estrutura interna, organização e funcionamento.  

Com o novo ordenamento constitucional, convém destacar inovações 

como o princípio da anualidade das normas eleitorais, as quais só poderiam 

viger um ano após a data de sua implantação, bem como a possibilidade de 

reeleição dos Chefes dos Executivos. 

Atualmente, as normas concernentes ao funcionamento do sistema 

eleitoral brasileiro encontram-se previstas, em síntese, na Constituição Federal 

de 1988 e nos dispositivos a seguir relacionados: Lei n. 4.737/1965 (Código 

Eleitoral); Lei n. 9.504/1997 (lei das eleições); Lei Complementar n. 64/1990 (lei 

das inelegibilidades) e Lei n. 9.096/1995 (lei dos partidos). Além disso, devem 

ser observadas, a cada pleito, as diversas resoluções expedidas pelo Tribunal 

Superior Eleitoral. 

 

 
                                                           
8
 O artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que a revisão 

constitucional fosse realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.  
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1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas, como norma obrigacional, apareceu pela 

primeira vez no Brasil, embora de forma lacônica, em 30.06.1945, com 

Resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, para regulamentar os 

partidos políticos recém criados – saíamos de uma ditadura do Estado Novo 

varguista.  Em 1950, a Lei nº 1.164, que instituiu o Código Eleitoral estabeleceu 

uma serie de restrições e deveres aos partidos políticos, quanto a sua 

contabilidade e finanças, como, por exemplo, limites de gastos e identificação 

da origem das receitas, previsões essas que não se repetiram no código 

eleitoral de 1965 - a Lei nº 4.373, vigente até hoje.   

Mas foi em 1965, com a lei orgânica dos partidos que, pela primeira vez, 

um diploma legal estabeleceu, diretamente, a obrigatoriedade da prestação de 

contas por parte dos partidos e comitês financeiros.  A partir desse ano, 

verificar-se-ia uma sucessão  de resoluções baixadas pelo Tribunal Superior 

Eleitoral para regulamentar as eleições.  

Em 1993, com a Lei nº 8.703, editada para regular as eleições de 1994, 

abriu-se a possibilidade de os próprios candidatos prestarem contas a Justiça 

Eleitoral, uma grande novidade, pois até então, de acordo com Djalma Pinto, 

[...] a proibição de o candidato efetuar despesas com sua 

própria campanha nunca foi levada a serio pelos Partidos nem 

tampouco pela Justiça Eleitoral. Apos gastarem o que tinham e 

o que não tinham na campanha, os candidatos 30 dias depois 
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da eleição encaminhavam suas prestações de contas ao 

comitê interpartidário, cujos dados jamais foram questionados.9 

Agora o candidato passaria a ser o responsável pela veracidade de suas 

informações financeiras, assim como a Justiça Eleitoral a responsável pela 

análise dessas contas. 

A Lei nº 9.100, de 1995, que regulamentou as eleições de 1996, trouxe 

como principal inovação a obrigatoriedade de abertura de conta bancária para 

a movimentação dos recursos financeiros dos candidatos nos municípios com 

mais de 50.000 eleitores. 

Desde 1998, a prestação de contas esta regulada pela Lei nº 9504/97 – 

a lei das eleições –, junto com outras leis e, principalmente, pelas diversas 

resoluções editadas a cada eleição, sem dúvidas, foi um verdadeiro marco 

regulatório no direito eleitoral pátrio 

A partir de 1998, houve a faculdade de confecção das prestações de 

contas dos candidatos e dos comitês financeiros através de sistema eleitoral de 

prestação de contas – o SPCE.  

Já, a partir das eleições de 2002, fez-se obrigatório o uso desse sistema 

para a apresentação das contas, agora todas por meio magnético, o que 

acabou por facilitar sobremaneira o trabalho dos candidatos e dos partidos – 

pra não dizer da justiça eleitoral –, uma vez que o próprio programa efetuaria 

as operações matemáticas necessárias, bem como alertaria para os eventuais 

erros de preenchimento de campos como outras inconsistências dos dados 

fornecidos pelos candidatos. 

                                                           
9
 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral – Temas Polêmicos. São Paulo, 1994, p. 55. 
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Em suma, a prestação de contas propriamente dita, como a 

conhecemos nos dias atuais começou, efetivamente, com as eleições 

municipais – para prefeitos e vereadores – de 1994, passando, então, por 

diversas transformações ao longo desse período.  

O início do controle das contas começou com a edição da Lei nº 

8.713/1993 e pela Resolução nº 14.426/1994, do Tribunal Superior Eleitoral. 

Em 1996, houve pouca evolução com a edição da Lei nº 9.100/1995 e da 

Resolução nº 19.510/1996.  

Em 1998, iniciou o processamento informatizado das contas eleitorais, já 

sob as regras da lei das eleições, a Lei nº 9.504/1997. A partir desse ano 

houve relativo avanço no processamento eletrônico das contas, iniciando-se, 

também, o convenio da Receita Federal com o Tribunal Superior Eleitoral, o 

qual tem se ampliado a cada eleição, com o intuito de fechar cada vez mais o 

cerco aos maus prestadores.  

Foi em 2006, com a alteração das lei das eleições, conforme Lei 

11.300/2006, que houve um maior aprimoramento do convênio entre a Receita 

Federal e a Justiça Eleitoral, possibilitando maior efetividade no cruzamento 

dos dados. 

O fato é que, eleição após eleição, aos moldes do que ocorre com a 

Declaração do Imposto de Renda, a justiça eleitoral tem apertado o cerco, com 

o intuito de garantir a qualidade e a segurança no processo eleitoral. 
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2 IGUALDADE E ABUSO DE PODER 

2.1 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO PROCESSO ELEITORAL 

A isonomia é um dos postulados mais relevantes no Estado democrático 

de Direito, cláusula pétrea da Constituição Federal e, como tal, deve ser 

respeitado tanto na produção quanto na aplicação da lei. O seu desdobramento 

no processo eleitoral é o princípio da igualdade de oportunidade, a igualdade 

de chances entre os candidatos ao pleito. 

Definir igualdade no contexto do sistema eleitoral extrapola o simples 

conceito jurídico; é um conceito linguístico, coloquial.  Pode se compreendida, 

segundo Óscar Sánchez Muñoz, a partir do princípio da não discriminação, de 

cunho liberal, ou a partir da exigência de uma ingerência do estado que garanta 

um maior equilíbrio. 10  

 Não obstante, o estado se apresente como o maior interlocutor para 

garantia dessa igualdade, a tarefa é um tanto árdua – diriam alguns até inócua 

– especialmente no Brasil, uma vez que o país padece por um modelo arcaico 

o qual ainda cria diversos patamares de camadas sociais antagônicas: patrão e 

empregado; rico e pobre; latifundiários e sem-terra, coronéis e eleitores, etc.  

Sánchez Muñoz defende que a igualdade de chances requer a total 

igualdade, pois qualquer restrição de acesso constituiria uma limitação da 

igualdade de oportunidades na competição eleitoral. Ainda que esteja expondo 

sobre o direito de sufrágio passivo, que seria o direito ao cidadão de se eleger, 

muito bem se enquadra às prestações de contas eleitorais, pois a nenhum 

                                                           
10 SÁNCHEZ MUÑOZ, Óscar. La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 12-15. 
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candidato ou legenda pode deve ser restrito o acesso ao poder judiciário.  

Assim expôs: 

En principio, la igualdad de oportunidades entre los 

competidores electorales parece jugar siempre en contra de las 

limitaciones del derecho de sufragio pasivo. En este sentido, 

cualquier limitación del derecho a ser elegible, al significar una 

limitación potencial del acceso a la competición electoral, 

constituiría al mismo tiempo una limitación de la igualdad de 

oportunidades, y es cierto que no puede concebirse 

unalimitación mayor de la igualdad de oportunidades en la 

competición electoral que impedir el acceso a dicha 

competición de alguna de las alternativas políticas que lo 

pretenden.11  

Para os operadores do direito, ou, ainda, qualquer leigo com um mínimo 

de conhecimento jurídico, igualdade é um princípio constitucional que assegura 

paridade de tratamento entre os membros da sociedade.  Todavia, seria um 

absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas obrigações ou 

lhes cominar exatamente os mesmos direitos sem fazer distinção alguma entre 

eles, certamente, o que Rui Barbosa quis dizer quando, em sua célebre Oração 

aos Moços, escreveu: “a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.” 12  

Consoante esclarece o professor Celso Antonio Bandeira de Mello, para 

se estabelecer um perfeito entendimento do significado da igualdade jurídica 

                                                           
11

 Idem, Ibidem, p. 92. 
12

 BARBOSA, Rui. Oração aos mocos. Ridendo Castigat Mores (www.jahr.org). Disponível em: 
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/aosmocos.html>. Acesso em: 03 abr. 2011. 
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não basta o preceito aristotélico, segundo o qual a igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. É necessário investigar 

“que espécie de igualdade veda e que tipo de desigualdade faculta a 

discriminação de situações e de pessoas, sem quebra e agressão aos objetivos 

transfundidos no princípio constitucional da isonomia.” 13 

O administrativista Bandeira de Mello bem demonstrou que o preceito da 

igualdade é cláusula pétrea e, como tal, deve ser respeitado tanto não só na 

produção como na aplicação da lei. Dessa forma, é uma tarefa que envolve 

tanto o legislador quanto o aplicador do direito, pois em nada contribui a Carta 

Magna ao estabelecer certos parâmetros proibitivos isolados que 

supostamente feririam o princípio da isonomia, como o sexo, raça e credo 

religioso. A concepção que colide com a igualdade jurídica é muito mais ampla 

e complexa, pois evolui ou retrocede de acordo com as concepções de um 

povo num dado momento histórico. 14  

Segundo a Constituição Federal de 1988, ao tratar dos Partidos 

Políticos, em seu artigo 17, in verbis, “é livre a criação, fusão, incorporação e 

extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime 

democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana.” 

Ainda no mesmo preceito legal, legisla a carta maior que esses partidos têm 

como um de seus princípios basilares a prestação de contas.   

Por isso, há quem defina as regras eleitorais como verdadeiras 

clausulas pétreas extrínsecas à constituição, uma vez que são elas, as normas 

                                                           
13

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade, São Paulo, 
Malheiros, 2007, p 11. 
14

 Idem, Ibidem, p. 9. 
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eleitorais, responsáveis pela consecução da democracia, como o fez Fausto 

França Junior ao escrever que  

[...] é imprescindível ressaltar que a violação às normas do 

Direito Eleitoral, de regra, já implicam em algo grave, visto que 

as mesmas tutelam o sistema democrático, são normas que 

condensam questões de alto grau de interesse público, de 

aplicação cogente e que estão intrinsecamente ligadas a 

normas fundamentais à conformação do Estado Democrático 

de Direito.15 

O respeito pelos candidatos às regras do jogo e a igualdade de chances 

entre eles é a garantia da transparência necessária à comprovação e 

legitimidade do processo eleitoral, para que assim haja uma disputa eleitoral 

justa e o eleitor exerça seu direito de voto livre de qualquer tipo de pressão, 

pois tais pressões, segundo Lauro Barreto, 

[...] surrupiam do eleitor a possibilidade de optar livre e 

espontaneamente por este ou aquele nome e/ou que impedem 

os candidatos de se apresentar ao eleitorado nas mesmas 

condições e intensidade de seus concorrentes, geralmente tem 

origem nas diversas facetas do abuso de poder político-

administrativo, poder dos meios de comunicação - cuja 

incidência em nossos procedimentos eleitorais sempre existiu e 

                                                           
15

 FRANÇA JÚNIOR, Fausto F. de. Dos princípios norteadores das prestações de contas eleitorais. Jus 
Navigandi, Teresina,2009. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14084>. Acesso em: 28 
mar. 2011. 
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agora vai se tornando cada vez mais intensa, mais sutil e 

principalmente mais impune. 16 

Em época de extraordinário desenvolvimento tecnológico, os meios de 

comunicação de massa, como a TV e, sobretudo, a internet, são essenciais 

para a configuração de uma sociedade democrática. O grande problema é que 

a imprensa, como bem apontou Jürgen Habermas, em seu livro os “princípios 

jornalísticos da imprensa ilustrada”, a “imprensa politicamente pensante”, vem 

desvirtuando seu papel e perdendo espaço para uma lógica de mercado e de 

consumo. 

Habermas adverte, ainda, com grande acerto e lucidez que  

[...] o mundo criado pelos meios de comunicação de massa só 

na aparência ainda é esfera pública”. O público deixa de 

pensar a cultura para apenas consumi-la; uma cultura de 

integração, repleta de formas publicitárias e slogans, que 

absorve a esfera pública política. “O jornalismo crítico é 

suprimido pelo manipulativo. 17 

Sem dúvidas, almejar a igualdade no processo de prestação de contas 

eleitorais é tarefa árdua e porque não, muitas vezes inócua. Não há como 

concorrer em pé de igualdade quando de um lado estão os coronéis, com a 

máquina pública e os meios de comunicação ao seu dispor e de outro, 

candidatos muito bem intencionados, mas muito mal “armados”. É o que já 

argumentava Pierre Bourdieu ao afirmar que a lei da oferta e da procura, até 

então restrita ao mundo econômico, contaminou a política. Segundo ele, 

                                                           
16

 BARRETO, Lauro. Escrúpulo e Poder. O abuso de poder nas eleições brasileiras. São Paulo, 2005, p 10. 
17

 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1984, p. 
264. 
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Em face da desigual distribuição dos instrumentos de produção 

de uma representação do mundo social – a concorrência entre 

os agentes políticos gera produtos políticos, programas, 

problemas, análises, conceitos, acontecimentos, que os 

cidadãos consumidores devem escolher, com probabilidades 

de mal-entendidos tanto maiores quanto mais afastados estão 

do lugar de produção. O mercado da política é, sem dúvida, um 

dos menos livres que existem. 18  

A essa luta de forças dispares, há que se ater ao surgimento de uma 

nova “arma”: a internet. Goste ou não, queira ou não, a grande rede veio para 

ficar e seu avanço é meteórico e sem caminhos de volta. A justiça eleitoral, no 

ultimo pleito de 2010 já deu um passo inicial nesse sentido e regulamentou o 

seu uso, coibindo ao abuso nas propagandas como na arrecadação, através 

das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.191, de 16.12.2009, nº 

23.217, de 02.03.2010, normas especificas para o uso da internet como meio 

de arrecadação de doações aos candidatos e partidos. 

Óscar Sánchez Muñoz analisou com muita clareza o princípio da 

igualdade no processo eleitoral frente aos novos avanços tecnológicos e de 

comunicação. Para ele, é primordial o aprimoramento do Direito Eleitoral, para 

que, assim, este possa cumprir sua fiel missão de legitimação do sistema 

democrático. 19 

Sem a intenção de se esgotar o assunto, diga-se que o princípio 

constitucional da máxima igualdade entre os candidatos na prestação de 

                                                           
18

 BOURDIEU, Pierre. A representação política. Elementos para uma teoria do campo político. Rio de 
Janeiro, Bertrand Brasil, 2003, p. 164. 
19

 SÁNCHEZ MUÑOZ, Óscar. La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 57. 
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contas eleitorais tem um papel relevante num regime que se pretenda 

democrático.  

Nas palavras da professora Salgado,  

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito 

Eleitoral o princípio constitucional da máxima igualdade entre 

os candidatos. Essa escolha reflete-se no princípio republicano 

e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe 

uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando o 

controle da propaganda eleitoral, a neutralidade dos poderes 

públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a 

imparcialidade dos meios de comunicação. A campanha 

eleitoral mostra se a eleição é livre e justa. 20 

Além de um direito fundamental, o direito à igualdade de chances e de 

armas no processo eleitoral deve começar pela garantia ao sufrágio passivo 

passando pela prestação de contas com a Justiça eleitoral e finalizando pelo 

fiel cumprimento do mandato ao qual foi eleito. 

Todavia, como pensar em igualdade diante de um estado criado com 

base no clientelismo, um estilo de governar ainda enraizado na política 

brasileira?  

 

 

                                                           
20 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. Campaña electoral. DICCIONARIO electoral. San José, 2000, p. 121-

126, apud SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. Belo Horizonte, 2010, 

p. 26. 
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2.2 O ABUSO DE PODER NO PLEITO 

A Constituição Federal estabelece como preceito estruturante do Direito 

Eleitoral o princípio constitucional da máxima igualdade entre os candidatos e 

partidos e, também, de eleições livres e justas 

Essa opção legislativa reflete-se no princípio republicano e na ideia de 

igualdade construída na Carta Maior, a qual impõe uma regulação das 

campanhas eleitorais que abranja o controle da propaganda eleitoral, a máxima 

neutralidade da máquina pública, a imparcialidade dos meios de comunicação 

e um dos principais: a vedação ao abuso de poder. 

Para Eneida Desiree Salgado, eis o porquê da preocupação do 

legislador com o financiamento das campanhas eleitorais. É através delas que 

o poder econômico se revela como um elemento de desequilíbrio na disputa 

eleitoral. O modelo brasileiro não proíbe o uso do poder econômico, mas sim o 

seu abuso. O problema é definir onde termina esse uso permitido e onde 

começa o abuso proibido. 21 

Não obstante o artigo 237 da Lei nº 4.737/65 – o Código Eleitoral – 

definir que “a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder 

de autoridade, em desfavor da liberdade de voto, serão coibidos e punidos"., 

Lauro Barreto acredita que  

A legislação brasileira sempre se mostrou ineficaz em relação 

ao abuso de poder em matéria eleitoral. Numa primeira análise, 

podemos creditar a Constância de tal ineficácia ao 

                                                           
21

 SALGADO, Eneida Desiree. Abuso do poder econômico e financiamento de campanhas eleitorais. 

Teresina, 2002. Disponível em <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2525>. Acesso em: 28 mar. 2011.  
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anacronismo de legislação, que sempre a manteve afastada da 

realidade dos momentos eleitorais já vividos em nossa história 

política.22 

Um breve retorno à história político-eleitoral brasileira irá confirmar as 

palavras de Barreto. Desde o império, seguiram-se sistemas eleitorais 

casuísticos, como bem assevera Hilda Soares Braga, ao expor que 

A manipulação da legislação eleitoral visando o favorecimento 

e a continuidade daqueles que se encontram no poder é uma 

constante na história política do Brasil. As mudanças do 

sistema eleitoral sempre ocorreram para atender aos 

interesses da classe dominante. Os chamados casuísmos 

eleitorais não foram privilégio do regime militar de 1964. 23  

Basta verificar, com exemplo, as eleições de 1950, que sob a égide um 

novo código eleitoral, propunha-se inovadora, pois vinha logo um período 

ditatorial, o Estado Novo varguista. Todavia, recebeu uma série de críticas, 

como bem averiguou Lauro Barreto quando disse que  

[...] a eleição de 1950 foi uma das mais criticadas por políticos, 

juristas e especialistas em Direito Eleitoral, justamente por sido 

realizada segundo as normas de uma legislação ultrapassada, 

que favorecia a ocorrência de todos os tipos de fraudes e abusos 

de poder. Ou seja, o código de 1950 já nasceu caduco. 24 

                                                           
22

 BARRETO, Lauro. Escrúpulo e Poder. O abuso de poder nas eleições brasileiras. São Paulo, 2005, p. 18. 
23

 Braga, Hilda Soares. Sistemas Eleitorais do Brasil (1821 – 1988). Brasília, 1990, p.170. 
24

 BARRETO, Lauro. Escrúpulo e Poder. O abuso de poder nas eleições brasileiras. São Paulo, 2005, p. 18. 
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O abuso de poder, até então tratado apenas em leis infraconstitucionais, 

só foi recepcionado25 pela Carta Magna em 1988, a qual estabeleceu como 

valores a serem protegidos: probidade administrativa, moralidade para o 

exercício do mandato, normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou político.26 

Segundo a lei27, são três os tipos de abuso de poder no Direito Eleitoral: 

1 - Abuso de poder econômico, quando o candidato usa ilicitamente a 

troca do voto, que é um direito político, por bens, favores ou ate mesmo 

dinheiro com propósito eliminar seus adversários políticos; 

2 - Abuso de poder político, que seriam aquelas condutas vedadas aos 

agentes públicos em campanhas eleitorais, ativas ou comissivas, que o 

candidato realiza de formas diversas, com o intuito de vencer a qualquer custa 

o pleito eleitoral;  

3 - Abuso de poder na mídia, que é o abuso praticado pelos candidatos 

através dos meios de comunicação, especialmente rádio, televisão, jornais e 

internet, esta ultima ainda gatinhando em matéria de regulação pela legislação 

eleitoral. 

O eleitor, verdadeiro protagonista das urnas, ainda continua como mero  

coadjuvante no complexo processo eleitoral. Na Lei Complementar nº 64/90 – 

lei das inelegibilidades, responsável pela apuração do abuso de poder –, o 

                                                           
25

 Quando digo recepcionado, não quer dizer que foi aceito pela Carta Maior no sentido de seu uso ser 
permitido, mas sim que, pela primeira vez, foi reconhecido e rechaçado por uma Constituição, pois, até 
então, era apenas tratado por leis hierarquicamente inferiores. 
26

Artigo 14, §9º, da Constituição Federal de 1988. 
27

Artigo 30-A, da Lei 9.504/97. 
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eleitor não configura como legitimado para promover a responsabilidade de 

partido ou candidato por qualquer irregularidade ou abuso do poder econômico.  

Constam como legitimados apenas os candidatos, partidos, coligações e 

Ministério Público Eleitoral. Mas o porquê desse distanciamento do eleitor?  

Para o professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) Claudio Farias Augusto, essa falta de entusiasmo político esteja 

associada à própria rotina do processo eleitoral. “A democracia é morna por 

definição, já que não permite arroubos, pois estes levariam a mudanças 

drásticas. O caminho democrático de certa forma anestesiou o cidadão, isso é 

constatado pelas democracias onde o voto é voluntário: pouca gente vai às 

urnas”.28 

Antes do golpe de 64, com a implantação da ditadura militar, a 

população parecia bem mais engajada com a política. Entretanto, com o fim 

dos anos de chumbo, essa empolgação parecia ter retornado, basta ver a 

grande euforia popular com o movimento das “Diretas Já”, naquele 25 de abril 

de 1984, um das manifestações de maior participação popular da história do 

Brasil. Havia uma profunda aspiração democrática no ar, represada por anos 

de repressão, e a insatisfação com o regime decorrente da crise econômica 

deflagrada no início dos anos 80.  

Contudo, o cenário político pós-ditadura sofreu profundas e constantes 

transformações, muitas delas ligadas a esquemas de corrupção e péssimas 

gestões as quais acabaram por evadir o povo brasileiro do processo eleitoral, o 
                                                           
28

 Entrevista concedida pelo professor Claudio Farias Augusto ao site Cadernos de Reportagem, uma 
produção jornalística do curso de comunicação social da UFF, em 04 out 2010,  disponível em: 
 <http://cadernosdereportagem.blogspot.com/2010/10/democracia-e-morna-por-definicao.html>. 
Acesso em: 02 de abril de 2011. 
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que veio a culminar com a baixíssima participação popular nas campanhas 

eleitorais subsequentes. 

Com o descaso e desinteresse do eleitor em participar do processo 

eleitoral, coube aos poderes legislativo e o judiciário, a seu bel prazer e 

interesses, o papel de regular, acompanhar e garantir a efetividade do sistema 

democrático, principalmente o de coibir os abusos, o que, para muitos 

doutrinadores, tem sido alvos de severas criticas.  

Eneida Desiree Salgado, em sua tese de doutorado, dedicou-se ao 

estudo do princípio constitucional da máxima igualdade na disputa eleitoral. 

Nela expõe que a busca pela igualdade em qualquer democracia deve passar 

impreterivelmente pela igualdade política, livre de qualquer abuso de poder, 

seja ele econômico ou político. Conclui afirmando que o tratamento legal da 

coibição dos abusos nas campanhas eleitorais é deficitário, talvez até de forma 

proposital, com objetivo de impedir possíveis punições. 29 

Lauro Barreto critica severamente as disposições legais sobre o tema, 

afirmando sua insuficiência e anacronismo e aponta como responsável pela 

ineficácia do combate ao abuso de poder nas campanhas a inexistência de 

juízes especializados próprios da Justiça Eleitoral. 30 

O judiciário eleitoral, pela falta desse corpo próprio de juízes, padece 

pelo excesso de julgamentos meramente políticos, muitos dele ao sabor do 

cenário político vigente. Nosso código eleitoral data de 1965, em plena ditadura 

militar. Uma reforma eleitoral é urgente. 

                                                           
29

 SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. Belo Horizonte, 2010, p. 247 – 278. 
30

 BARRETO, Lauro. Escrúpulo e Poder. O abuso de poder nas eleições brasileiras. São Paulo, 2005, p. 19 –
23. 
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Sem dúvida, o passo inicial para a busca da tão almejada igualdade 

deve passar primeiro pela criação de uma Justiça Eleitoral não só 

especializada, mas antes de tudo, independente. Para isso, é necessário, antes 

de tudo, que o judiciário eleitoral tenha um quadro próprio de juízes. Hoje, seus 

membros são eleitos para mandatos de dois anos, o que não garante um maior 

engajamento do magistrado com as causas eleitorais.  

  Quiçá, dessa maneira, consiga-se afastar sentenças de aprovação de 

contas eleitorais visivelmente poluídas por abusos de toda espécie à legislação 

eleitoral, uma verdadeira barbárie ao processo democrático. 

 

 

3 LEGISLAÇÃO 

O direito eleitoral é um ramo do direito público, mais especificamente 

uma especialização do direito constitucional, sendo o conjunto sistematizado 

de normas cogentes que se destina a assegurar a organização e o exercício de 

deveres e direitos políticos, especialmente os de votar ou ser votado. 

Abriu-se um debate crescente sobre a passividade do Poder Judiciário, 

sobretudo naquilo que signifique, ou não, a usurpação de funções próprias do 

Poder Legislativo. O tema, objeto de interesse de diversos ramos do direito, 

ganha interesse peculiar no Direito Eleitoral, uma vez que o Tribunal Superior 

Eleitoral herdou do Código Eleitoral de 1965 a competência para regulamentar 

o processo eleitoral, de modo que se firmou a praxe, presente em todos os 

anos de eleição, daquela Corte Superior baixar resoluções com a finalidade de 
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instruir partidos políticos, candidatos, comitês, operadores do direito e a própria 

Justiça Eleitoral sobre a aplicação das regras em cada pleito. 

 

3.1 CÓDIGO ELEITORAL 

Chama-se código eleitoral ao conjunto de normas e disposições 

legislativas que regulamentam as eleições para cargos políticos. No Brasil, 

trata-se da Lei nº 4.737, de 15 de Julho de 1965, uma das fontes fundamentais 

do Direito Eleitoral brasileiro, dali surgindo todas as normas pertinentes à 

realização das eleições. 

Voltando um pouco no tempo, mais precisamente ao período imperial, 

uma das primeiras formas de legislação eleitoral foi redigida pelo então 

Deputado Geral Rui Barbosa. Conhecida como Lei Saraiva, de 1881, entre 

suas principais inovações, garantia o voto direto e secreto para todos, 

participação política aos não católicos, proibição de aos analfabetos e inclusão 

de ex-escravos e imigrantes no processo eleitoral. 

Desde então, foram editados cinco Códigos Eleitorais no país, quais 

sejam, o 1º Código Eleitoral - Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 

promulgado pelo governo oriundo da Revolução de 30, que tinha entre as suas 

bandeiras o combate à fraude e à corrupção nas eleições, além de instituir a 

Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral como seu órgão máximo, 

confirmou o Sufrágio Universal, mas direto e secreto, extensivo às mulheres, 

obrigatório a partir dos dezoito anos, porém ainda vedado aos analfabetos. 
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O 2º Código Eleitoral - Lei nº 48, de 4 de maio de 1935 – regulamentou 

as atribuições do Ministério Público no processo eleitoral.  O 3º Código Eleitoral 

– Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945 – antecedeu a Constituição de 

1946. Para alguns não se tratou de um verdadeiro Código Eleitoral. 

O 4º Código Eleitoral - Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1950 – editado já 

sob vigor da Constituição de 1946, trouxe, como inovação, um capítulo sobre a 

propaganda partidária e, como principal retrocesso, a alteração do capítulo 

destinado ao Ministério Público Eleitoral, tratado de forma ocasional e 

assistemática.  

O 5º e atual Código Eleitoral - Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – 

concebido durante o regime militar, foi, para grande parte da doutrina, a nossa 

melhor lei eleitoral, do ponto de vista técnico-legislativo. Sofreu, todavia, várias 

modificações e, hoje, difere bastante de sua forma inicial.  

 

 

3.2 LEI DAS ELEIÇÕES 

A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, conhecida como Lei das 

Eleições, se tornou um março da legislação eleitoral brasileira31 ao consolidar 

as normas básicas sobre propaganda eleitoral, registro de candidatos, 

realização de coligações, além de prever as condutas e atos que são vedados 

                                                           
31

 Uma incrível coincidência acontece no período pré-eleitoral em decorrência de duas Leis 

sequenciais que são as Leis n º 9503/97 e 9504/97, respectivamente o Código de Trânsito e a Lei 

Eleitoral. Da forma como as datas das eleições e a Semana de Trânsito foram estabelecidas, a 

cada dois anos, as campanhas de segurança de trânsito, marcadas de acordo com lei para a 

semana que coincide justamente com o período eleitoral, acaba por ficarem inócuas. Proposital 

ou mais uma falha de técnica legislativa. 
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a candidatos e aos governantes durante as eleições, assim como a aplicação 

de multas aos infratores.  

Inicialmente, foi elaborada para regulamentar o pleito de 1998, mas 

acabou sendo aplicadas nas eleições seguintes – encerrando o período das 

chamadas leis eleitorais casuísticas – em função da aprovação da Emenda 

Constitucional que permitiu a reeleição para cargos do Executivo, em abril de 

1997.  

Como anteriormente, a cada eleição, ou seja, de dois em dois anos, o 

Congresso Nacional editava uma nova lei, com o advento da reeleição, os 

parlamentares decidiram aproveitar o projeto da Lei nº 9504/97 e inserir nela 

todas as regras relativas à reeleição.  

Essa lei inovou ao instituir a punição com a cassação do registro ou do 

diploma, mais multa, ao candidato que comprar votos ou àquele que usar a 

máquina administrativa em favor da própria reeleição. Isto, sem isentar os 

infratores de responderem ao devido processo penal.  

 

 

3.3 LEI DOS PARTIDOS 

Está consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil o 

princípio da autonomia partidária, ao legislar que a criação, fusão, incorporação 

e extinção de partidos políticos é livre. 32 

                                                           
32

 Artigo 2º, da CF de 88. 
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A história dos partidos políticos quase sempre se confundiu com a 

própria dinâmica do direito eleitoral. Na medida em que a Constituição garante 

plena autonomia para criação e funcionamento, os partidos políticos passam a 

ganhar vida própria, não se sujeitando mais ao controle interno até então 

exercido pela justiça eleitoral.  

Os partidos políticos, enfim, passam a ser tratados como instituições 

imprescindíveis para a consolidação da democracia representativa brasileira. 

Por seu turno, a justiça eleitoral passa a assumir a sua tarefa natural: garantir 

que o processo eleitoral ocorra de forma democrática, transparente e 

isonômica entre os partidos políticos e seus candidatos. 

A Carta Magna exige que os partidos tenham caráter nacional; que não 

recebam recursos financeiros de entidades e governos estrangeiros; que 

prestem contas à Justiça Eleitoral; que registrem seus atos constitutivos no 

Tribunal Superior Eleitoral; e que não promovam atividades de cunho 

paramilitar. 

A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, conhecida como Lei dos 

Partidos, revogou expressamente a antiga Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

e suas alterações. Consagrado o princípio da autonomia partidária, não se 

pode mais falar em lei orgânica de partidos, pois não são órgãos políticos, mas 

pessoas jurídicas de direito privado. São livres para decidir sobre sua 

organização interna, estrutura e funcionamento, regras de disciplina e 

fidelidade partidária. A lei estabelece, portanto, apenas regras gerais. 
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3.4 RESOLUÇÕES 

O Tribunal Superior Eleitoral tem a prerrogativa de expedir instruções, as 

já conhecidas resoluções33, de forma a garantir a execução da legislação 

eleitoral. Embora em grande parte dos textos haja mera remissão a artigos de 

lei, há também a preocupação, em algumas matérias, de apresentar as normas 

de forma didática e mais detalhada, a fim de evitar interpretações equivocadas 

dos textos legais e, por conseguinte, questionamentos na esfera judicial. As 

resoluções relativas às eleições são expedidas especificamente para cada 

pleito, municipal ou geral, e entram em vigor na data de sua publicação. 

 

3.5 REFORMA ELEITORAL 

 A Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, alterou as Leis nº 9.096/95 

– Lei dos Partidos Políticos; Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições; e Lei nº 

4.737/65 – Código Eleitoral.  

Chamada de “reforma eleitoral” ou “minirreforma eleitoral” foi editada 

com a finalidade de atualizar a legislação eleitoral e tem como seu principal 

mérito reproduzir a jurisprudência sedimentada no Tribunal Superior Eleitoral, 

principalmente no tocante à propaganda, pesquisas eleitorais e arrecadação de 

recursos.  

Novidade de cunho prático e bastante salutar é a obrigatoriedade de 

julgamento definitivo dos recursos relativos aos processos de impugnação de 

candidaturas até quarenta cinco dias das eleições, o que confirma uma 

                                                           
33

 A competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir as instruções que julgar convenientes à fiel 
execução do Código Eleitoral está disposta no parágrafo único do art. 1o e do inciso IX do art. 23 do 
Código Eleitoral, Lei n. 4.737, de 15.7.1965. 
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tentativa de celeridade por parte da Justiça Eleitoral e reforça a segurança 

jurídica. O grande desafio deste novo diploma eleitoral foi regulamentar o uso 

da internet, já que, cada vez mais, milhões de brasileiros estão conectados à 

rede mundial de computadores e esta, inegavelmente, além de ser de difícil 

controle, exerce grande influência junto ao eleitorado. 

Pelas novas regras, que já valeram para as eleições de 2010, segundo 

decisão do STF, os candidatos poderiam pedir votos oficialmente nas páginas 

eletrônicas. Porém, ficaria livre toda manifestação de pensamento mesmo 

antes da campanha e até o seu final. 

Todavia, essa “reforma”, para a maioria dos doutrinadores, já nasceu 

polêmica e ultrapassada aos tempos modernos, muitas são as críticas ao novo 

ordenamento. Uma dessas controvérsias diz respeito ao uso da rede mundial 

de computadores para o financiamento das campanhas. Sabe-se que a Internet 

é espaço de difícil regulação, o que não será diferente no processo eleitoral.  

A minirreforma é uma espécie de cirurgia plástica restauradora que 

remove certos defeitos e tumores localizados, mas sem combater as causas 

dessas deformações. A verdadeira mudança teria que ser da estrutura, o que 

deveria, necessariamente, passar por uma verdadeira reforma partidária, 

cultural e midiática, acompanhada de uma ampla alteração paradigmática nos 

partidos políticos, até então compostos apenas de siglas, sem nenhum 

conteúdo ideológico. 

Num contexto de reforma, a prestação de contas de campanha é um 

desafio a mais, pois hodiernamente, prestam-se contas do que é apresentado, 

ficando difícil aprofundar-se na análise da contas dos candidatos e dos 
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partidos. Para isso, precisar-se-ia aparelhar melhor a Justiça Eleitoral e investir 

em perícia e conhecimento técnico para esse trabalho. 

Esse aparelhamento daria mais condições à Justiça Eleitoral de verificar 

a correspondência entre o que é informado na prestação de contas e o que foi 

efetivamente realizado na campanha, uma verdadeira malha fina, aos moldes 

do que hoje é feito com o Imposto de Renda, pela Receita Federal. 

 

 

4 FINANCIAMENTO DE CAMPANHA 

Um tema que tem sido foco de diversas discussões no sistema eleitoral 

brasileiro se refere ao financiamento das campanhas eleitorais. No Brasil, o 

financiamento de campanhas eleitorais é do tipo misto com a utilização de 

recursos públicos e privados.  

Tal prática, contudo não assegura plenamente a liberdade de escolha 

por parte do eleitor, já que, infelizmente, quase sempre há uma relação direta 

entre o número de votos obtidos pelo eleito e o volume de recursos 

arrecadados.  

Claro que há exceções, como é o caso do professor Galdino, vereador 

eleito por Curitiba, em 2008, com 11.736 votos, cuja campanha custou apenas 

R$ 520, 0034, uma ilha num mar de corrupção e abuso de poder.  

Desde a década de 90, o problema da prestação de contas dos recursos 

utilizados no financiamento de campanhas políticas tornou-se uma das maiores 

preocupações da Justiça Eleitoral que tenta de todas as formas coibir – ou ao 
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 Disponível em <http://www.cmc.pr.gov.br/ver_det.php?ver=69>. Acesso em: 04 mai. 2011.   
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menos diminuir – a incidência de desvios de recursos, as fraudes ao sistema 

atual, bem como o abuso de poder econômico por parte dos candidatos e dos 

partidos. 

Como bem assevera, de maneira precisa e esclarecedora, Carlos Mario 

da Silva Veloso sobre o assunto: 

Os custos de uma campanha são deveras altos, e aumentam 

com a elevação do número de eleitores. A predominância do 

sistema de financiamento privado fez com que os detentores do 

poder econômico tenham vantagem nas eleições, tornando o 

sistema eleitoral extremamente desigual, haja vista privilegiar os 

cidadãos que dispõem de fontes de financiamento em detrimento 

daqueles que não possuem condições financeiras suficientes.35  

O procedimento para o financiamento de campanhas inicia-se com a 

providência descrita no art. 17 da Lei nº 9.504/97, segundo o qual o 

financiamento será realizado sob a responsabilidade dos partidos políticos, ou 

de seus candidatos, principais destinatários dos recursos que visam custear a 

sua campanha. 

Por aqui, o financiamento das campanhas eleitorais é misto, com 

recursos públicos, do fundo partidário, e privados, advindos das doações de 

pessoas físicas e jurídicas. A seguir, um geral de como funciona em outros 

países. 

                                                           
35 VELLOSO, Carlos Mario da Silva. Elementos de direito eleitoral. São Paulo, Saraiva, 2009, p. 223. 
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4.1 DIREITO COMPARADO36 

4.1.1 Canadá 

As eleições no Canadá são de responsabilidade da Comissão Eleitoral 

do Canadá, órgão independente, regido pela “Canada elections act” – a Lei 

Eleitoral do Canadá. 

A legislação prevê um rigoroso controle dos gastos, tanto do candidato 

como do partido. O financiamento de campanha é majoritariamente público 

admitindo aportes privados, estes sujeitos a generosos créditos fiscais. 

Um dos pontos fortes do sistema reside na divulgação pública das 

informações relativas ao financiamento eleitoral que, durante o período de 

campanha, publica-se diariamente nos jornais do país um sumário com as 

contribuições e gastos dos candidatos, tudo isso mais as declarações 

financeiras dos partidos registrados estão disponíveis detalhadamente na 

internet. 

Assim como no direito brasileiro é obrigatório o envio de declarações – 

prestações de contas – até quatro meses após o dia das eleições. O 

descumprimento sujeita os eleitos à suspensão do respectivo mandato, caso 

eleito, com prisão e/ou multa. 

As prestações de contas passam por um programa de auditoria 

automatizado que, apontando qualquer indício de descumprimento das normas 

eleitorais, emite um dossiê o qual será encaminhado ao “Chief Electoral 

                                                           
36

LIMA, Sídia Maria Porto. Prestação de Contas e Financiamento de Campanhas Eleitorais. Curitiba, 

Juruá Editora, 2008, p. 50 – 90. 
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Officer”, Presidente da comissão eleitoral do Canadá, – a quem compete 

garantir o cumprimento e a aplicação da lei eleitoral. 

 

4.1.2 Espanha 

O sistema eleitoral espanhol é regulamentado pela Lei Orgânica nº 

05/85. Como curiosidade, o período de campanha é bastante curto, apenas 15 

dias. Os financiamentos de campanha são privados e públicos, sendo estes, 

hodiernamente, preteridos àqueles devido à ocorrência de inúmeras fraudes, 

motivo pelo qual o país defende maiores publicidades sobre doações e 

doadores.  

Diferentemente do Brasil, o candidatos não são responsáveis por sua 

campanha, mas sim os partidos, através de um administrador eleitoral que será 

responsável por toda a contabilidade partidária. Também como por aqui, todos 

os gastos de campanha estão sujeitos à abertura de uma conta bancária 

específica, norma também prevista na legislação canadense e francesa. 

A análise das contas eleitorais espanholas está a cargo do Tribunal de 

Contas que, constatando indícios de irregularidades, pode propor a redução de 

subsídios aos partidos, assim como, contatas fraudes mais graves, comunicar 

ao Ministério Fiscal. 

A lei eleitoral prevê como sanção aos delitos de cunho eleitoral prisão e 

multa, às quais ficam sujeitos não somente os agentes públicos como também 

os particulares. 
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4.1.3 França 

O sistema francês é considerado um dos mais eficazes quanto ao 

controle da movimentação de gastos de campanhas eleitorais. Está 

regulamentado pela “Lei para a prevenção da corrupção e da transparência da 

vida econômica e dos procedimentos públicos”, de 29.01.1993. 

As doações são públicas e privadas, com limites estabelecidos em lei. A 

prestação de contas, elaborada por dois mandatários, destaca-se pela 

obrigatoriedade de elaboração de uma série de demonstrativos com a 

discriminação de todas as receitas e despesas. Depois de serem certificadas 

por dois auditores, toda a documentação é entregue às Mesas das 

Assembleias para serem publicadas no Diário Oficial. 

A Comissão de Contas é órgão administrativo e independente, cuja 

função é analisar as contas recebidas. No caso de não aprovação, submete-se 

o assunto ao Poder Judiciário.  

 

4.1.4 Alemanha 

Conforme especialistas trata-se do sistema mais transparente e de 

maior controle financeiro do mundo.  O sistema em vigor prevê o ressarcimento 

aos partidos pelos gastos de campanha, em função do numero de votos 

obtidos.  

O financiamento privado é estimulado pelo governo que em 

contrapartida subsidia os partidos que prestam contas corretamente e concede 

incentivos fiscais aos doadores. 
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Todas as movimentações financeiras devem ser registradas no livro de 

contas, o qual será encaminhado ao presidente do Congresso.  

A análise das contas é de responsabilidade de auditores independentes 

que, no exercício de suas funções, respondem penalmente por qualquer 

irregularidade. A não prestação de contas sujeita os partidos à perda do 

financiamento estatal. 

Complementarmente, funciona uma Comissão de Especialistas 

nomeada pelo Presidente da República que, a cada nova eleição, remete 

novas sugestões ao congresso, para a especialização do sistema eleitoral. 

Contudo, o sistema tedesco não é perfeito como, de maneira precisa e 

esclarecedora, a professora Sídia Maria Porto Lima esclarece ao apontar que 

Uma falha que pode ser apontada no sistema alemão consiste 

no fato de que a legislação não é clara quanto à obrigatoriedade 

de o candidato fazer constar do livro de contas do partido, as 

importâncias doadas diretamente para a sua campanha 

eleitoral.37 

 

4.2 COMITE FINANCEIRO 

Após a escolha dos candidatos através das convenções, o partido 

deverá constituir um comitê financeiro, a fim de arrecadar fundos para o 

financiamento das campanhas. Somente a partir desse momento é que se 

                                                           
37 LIMA, Sídia Maria Porto. Prestação de Contas e Financiamento de Campanhas Eleitorais. Curitiba, 

2008, p. 88. 

 



36 
 

poderá arrecadar recursos para as campanhas, sendo este período de 

arrecadação estendido até a data das eleições.   

A lei prevê a possibilidade de o candidato designar uma espécie de 

administrador financeiro, sem que isto implique em exclusão de 

responsabilidade – do candidato ou partido – por gastos irregulares. Assim, 

independente de ter ou não uma pessoa encarregada de administrar os 

recursos para a campanha eleitoral, o candidato continua respondendo por 

todas as irregularidades pessoalmente, conjuntamente com a sua legenda.  

Outra providência obrigatória para obter a permissão de financiar as 

campanhas está prevista no artigo 22 da Lei das Eleições, no qual cada partido 

e candidato têm obrigação de abrir uma conta bancária para fins de campanha, 

com o objetivo de registrar toda a movimentação de recursos financeiros dos 

partidos e candidatos. 

Antes da implantação do código eleitoral, a obrigatoriedade da abertura 

de conta corrente era somente para os partidos, sendo facultativo aos 

candidatos, o que tornava a norma totalmente ineficaz, uma vez que permitia 

burlar o sistema de fiscalização da movimentação financeira dos recursos com 

muita facilidade. Desta forma, com o advento da lei, tal providência tornou-se 

obrigatória para ambos, consagrando de maneira inconteste o princípio da 

responsabilidade financeira solidária entre os partidos e seus candidatos. 

Por fim, todas as receitas e despesas de campanha deverão passar por 

essa conta específica, sob pena de desaprovação das contas do partido ou 

candidato, pois como bem leciona o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 

Carlos Velloso, “comprovado o abuso de poder econômico, com o deferimento 
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da ação de investigação judicial eleitoral, será cancelado o registro de 

candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado (artigo 22 da 

Lei Eleitoral).”38  

 

4.3 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Os partidos e candidatos poderão aceitar doações de recursos providos 

das seguintes fontes, nos termos do art. 14 da Resolução nº 23.217/2010, do 

Tribunal Superior Eleitoral, in verbis: 

Art. 14. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, 
respeitados os limites previstos nesta resolução, são os 
seguintes:  

I – recursos próprios;  

II – doações de pessoas físicas;  

III – doações de pessoas jurídicas;  

IV – doações de outros candidatos, comitês financeiros ou 
partidos políticos;  

V – repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário;  

VI – receita decorrente da comercialização de bens ou da 
realização de eventos.  

Como bem ressaltam o ex-ministro do Supremo, “numerário provindo de 

fontes que não sejam essas expressamente indicadas é considerado ilícito, 

devendo sofrer os rigores da lei”39, entenda-se desaprovação das contas e 

consequente encaminhamento dos autos ao Ministério Público para as devidas 

providências legais. 
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 VELLOSO, Carlos Mario da Silva. Elementos de direito eleitoral. São Paulo, Saraiva, 2009, p. 225. 
39

 Idem, Ibidem, p. 225. 
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Conforme artigo 23, da Lei nº 9.504/1997, alterado pela Lei nº 

12.034/2009, as pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou 

estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, desde cumpram alguns 

requisitos e limites.  

As pessoas físicas, não necessariamente eleitores, poderão doar até o 

limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos tidos no ano anterior ao 

das eleições. Conclui-se, assim, que qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) 

anos, com CPF próprio, poderá efetuar doações para o partido ou candidato de 

sua preferência.  

Tal previsão não segue a mesma linha do artigo 27 da Lei supracitada, 

eis que nesse artigo necessita a pessoa deter a condição de eleitora para 

proceder com gastos ao candidato de sua preferência. A pessoa física que não 

respeitar o limite máximo das doações estará sujeita à multa no valor de cinco 

a dez vezes o valor excedente.   

Há um grande ponto a ser tratada, talvez uma das grandes brechas, do 

sistema eleitoral vigente. No artigo 27 da Lei das Eleições, está disposto que 

qualquer eleitor poderá efetuar gastos em apoio ao candidato de sua 

preferência, até a quantia equivalente de mil UFIRs, sendo esse valor não 

sujeito a qualquer contabilização, desde que não reembolsáveis. Trata-se, data 

vênia, na condição perfeita para que sejam efetivadas as fraudes e desvios tão 

coibidos por toda a legislação eleitoral. Como não há contabilização, não há 

controle, e se não há controle não há nada que possa impedir o abuso de tal 

"janela" legal. 
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Com isso, o princípio de igualdade entre os candidatos simplesmente se 

evapora, dando ensejo ao abuso de poder econômico, à corrupção e às 

fraudes, através deste artigo que deixou frágil o sistema de fiscalização dos 

gastos eleitorais. 

Já as pessoas jurídicas poderão efetuar doações, estando prevista tal 

possibilidade no art. 81 do Código Eleitoral. Como as pessoas físicas, as 

pessoas jurídicas também são submetidas a um limite máximo de doações no 

percentual de 2% (dois por cento) do faturamento bruto do ano anterior ao 

pleito.  

Caso o doador pessoa jurídica ultrapasse o valor máximo permitido 

estará sujeito à multa no valor de cinco a dez vezes a quantia que excedeu, 

conforme os parágrafos do artigo 81 da Lei nº 9504/97. Além desta sanção de 

caráter administrativo, a pessoa jurídica que não respeitar o teto máximo de 

doações poderá ser impedida de participar de licitações públicas e de contratar 

junto à Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, sendo 

assegurado o princípio da ampla defesa.  

Outro ponto que é de extrema relevância é que não há norma legal de 

impeça a pessoa jurídica de fazer doações para mais de um partido ou 

candidato. Assim, não se trata de ética, mas sim se trata da vontade da pessoa 

jurídica em doar recursos, bens ou serviços, desde que respeitado o limite 

máximo de 2% (dois por cento) para tais operações. 

Como as pessoas físicas, as doações realizadas pelas pessoas jurídicas 

serão feitas mediante recibo eleitoral, documento este recebido pelos 

candidatos e comitês logo após seu registro na Justiça Eleitoral. 
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São considerados bens estimáveis em dinheiro aqueles fornecidos pelo 

próprio candidato ou, ainda, por pessoas físicas e jurídicas. Aquele está restrito 

ao seu patrimônio adquirido em período anterior ao pedido de registro da 

candidatura, enquanto essas estão adstritas ao produto de seu próprio serviço 

ou de suas atividades econômicas.40 

As doações estimadas em dinheiro devem vir acompanhadas das 

respectivas notas fiscais e de demonstração dos critérios de avaliação que 

foram usados, sob pena de desaprovação das contas. Faz-se necessário, no 

caso dos Comitês Financeiros, a indicação dos destinatários finais de doação 

estimada em dinheiro consistente em santinhos, permitindo o cruzamento desta 

informação com aquelas prestadas pelos candidatos.41 

Nem todas as pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações. Para as 

eleições de 2010, estavam impossibilitadas de efetuar doações, conforme 

artigo 1542 da Resolução nº 23.217/2010, do Tribunal Superior Eleitoral. 

Assim, no pleito de 2010, estavam impedidos as entidades ou governo 

estrangeiro, órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 

mantida com recursos provenientes do poder público, concessionário ou 

permissionário de serviço público, entidade de direito privado que receba, na 

condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição 

legal, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, pessoa 

jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior, entidades 

beneficentes e religiosas, entidades esportivas, organizações não 

                                                           
40

 Resolução TSE nº 23.217/2010, artigo 1º, § 2ºe § 3º. 
41

 Resolução nº 22.715/08, artigos 30, § 1º e 31,parágrafo único, III. 
42

 Conforme Lei nº 9.504/97, art. 24, I a XII 
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governamentais que recebam recursos públicos, organizações da sociedade 

civil de interesse público, sociedades cooperativas de qualquer grau ou 

natureza, cujos cooperados sejam concessionários ou permissionários de 

serviços públicos e estejam sendo beneficiadas com recursos públicos43 e 

cartórios de serviços notariais e de registro. 

Esse procedimento pretende coibir o abuso de poder econômico, bem 

como o uso da máquina pública, posto que os termos "utilidade pública" e 

"serviço público" referem-se a todas as esferas administrativas, sem exceção. 

O uso de recursos recebidos dessas fontes constitui irregularidade insanável e 

causa para desaprovação das contas. 

Há ainda outra razão para tais vedações: proibindo doações de tais 

entidades, o princípio da soberania nacional se faz presente, uma vez que se 

trata de dinheiro público, com destinação diversa, desviando totalmente as 

finalidades das referidas entidades, o que é defeso por lei.  

A grande novidade na obtenção de recursos, em terras brasilis, nas 

eleições de 2010, foi o uso da internet como meio de recebimento de doações. 

A campanha de 2008 de Barack Obama foi um marco ao reconhecimento de 

quão poderosa a internet pode ser numa eleição: sabe-se que o então 

candidato democrata à casa branca arrecadou, através das doações online, 

perto de 500 milhões de dólares, doados por cerca de três milhões de 

estadunidenses. 

                                                           
43

 Lei nº 9.504/97, art. 24, parágrafo único. 
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O Brasil deu seu passo inicial. A minirreforma eleitoral, a Lei nº 

12.034/200944, entre outros assuntos, tratou do tema. Dessa forma, o Tribunal 

Superior Eleitoral, para as eleições de 2010, emitiu Resoluções já prevendo as 

arrecadações via internet.  

Foi permitido o recebimento de doações em dinheiro e cartão de crédito 

através do site oficial de campanha, sendo necessária a identificação do 

doador. Somente se admite a doação por cartão de crédito por pessoas físicas, 

proibido o parcelamento e a doação através de cartões corporativos ou 

emitidos no exterior.45 

Há de se observar qual será o comportamento do eleitor brasileiro diante 

dessa novidade apresentada pela nova legislação, que é a possibilidade das 

doações online, apresentada no parágrafo segundo do artigo 23 da Lei nº 

9.504/1997, que estabelece, in verbis, que:  

[...] 

§ 2o  Toda doação a candidato específico ou a partido deverá ser 

feita mediante recibo, em formulário impresso ou em formulário 

eletrônico, no caso de doação via internet, em que constem os 

dados do modelo constante do Anexo, dispensada a assinatura 

do doador. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

A verdade é que os candidatos acabaram sendo favorecidos pela nova 

legislação, que diferenciou a televisão e o rádio da internet, pois consoante a 

nova norma esta seria de território livre, diferente daquelas, as quais se 

tratariam de concessões públicas. 

                                                           
44

 Altera as Leis nº 9.906/1995, nº 9.504/1997 e nº 4.737/1965. 
45

 Resolução nº 23.216/2010, do Tribunal Superior Eleitoral. 
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5 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 

Diferentemente do que possa parecer, o processo eleitoral não é tão 

simples como parece. Há normas específicas que o regem, estabelecendo uma 

série de procedimentos a serem seguidos pelos partidos, comitês e candidatos, 

desde o registro da candidatura até a diplomação, que têm como principal 

objetivo o de garantir a transparência das eleições, do voto livre e secreto, 

enfim, da própria democracia. 

Dentre esses procedimentos destaca-se a Prestação de Contas 

Eleitorais, que deverá ser apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral trinta dias 

após a votação, se tratar de eleições gerais (Deputado Federal, Estadual e 

Distrital; Senador e Governador); ao Tribunal Superior Eleitoral, se tratar de 

eleição Presidencial e por fim, ao juízo eleitoral, se cuidar de eleição municipal 

(Prefeito e Vereador). 

De maneira precisa e esclarecedora, o ex-ministro do Supremo Tribunal 

Federal Carlos Mario da Silva Velloso, quando da definição de Prestação de 

Contas Eleitorais, escreveu que: 

A prestação de contas se configura procedimento, previsto em 

lei, para vislumbrar a origem dos recursos eleitorais e a forma 

como foram efetivados seus gastos, possuindo o fator 

teleológico de impedir o abuso do poder econômico e assegurar 

paridade para que todos os cidadãos tenham condições de 

disputar os pleitos eleitorais.46 

                                                           
46

 Idem, Ibidem, p. 229. 
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Tão grande seu valor, como bem definiu Velloso, que essa fase pode ser 

considerada uma das mais importantes dentro do processo eleitoral, pois o 

candidato, eleito ou não, deverá apresentar, minuciosamente, detalhes dos 

gastos e a origem dos recursos das campanhas, bem como uma especificação 

minuciosa das despesas, tudo para evitar o financiamento de campanhas com 

recursos advindos de meios ilícitos, ou retirados do patrimônio público. 

 

5.1 NORMATIZAÇÃO 

As contas partidárias, tamanha sua importância, são precedidas por uma 

série de disposições que vão desde orientações técnicas, expedidas pelos 

órgãos da justiça eleitoral; Instruções Normativas, Portarias e Resoluções, pelo 

Tribunal Superior Eleitoral; até as leis propriamente ditas, cuja responsabilidade 

cabe ao poder legislativo. 

Entre as Portarias, vale destacar a  Portaria nº 193 que dispõe sobre 

Plano de Contas de partidos. A Portaria da Imprensa Nacional Nº 310 de 

16/12/2002, a qual trata das normas para publicação de demonstrativos pela 

Imprensa Nacional, formatação e encaminhamento do Balanço Financeiro. A 

Portaria nº 288/2005 que estabelece normas e procedimentos visando à 

arrecadação, recolhimento e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral 

e leis conexas e à utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU). 

Entre as inúmeras Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, merecem 

destaque a Resolução nº 19.768/96 que dispõe sobre Partidos Políticos, 

Regulamenta os Artigos 14 e 17, § 3º, Inciso V, da Constituição Federal; a 

Resolução nº 21.841/04, alterada pela Resolução nº 22.067/2005, que 
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disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas 

especial. 

Quanto à legislação, a Lei nº 9.096/1995 dispõe sobre Partidos Políticos, 

regulamenta os Artigos 14 e 17, § 3º, Inciso V, da Constituição Federal. Os 

candidatos obedecem à Lei nº 4737/1965 e à Lei nº 9.504/2007, ambas 

responsáveis pelas “normas destinadas a assegurar a organização e o 

exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado”. 47 

 

5.2 ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL 

Após um breve estudo de todo o procedimento e suas respectivas 

normas sobre a captação de recursos para o financiamento de campanhas 

eleitorais, bem como podem ser gastos tais recursos, analisaremos como de 

fato é realizada a prestação de contas de todas as receitas e despesas tidas 

como eleitorais. 

Basicamente, todo o processo da Prestação de Contas se divide em três 

etapas, quais sejam a arrecadação de recursos, a realização de gastos e a 

prestação de contas propriamente dita. Como bem esclarece  Sídia Maria Porto 

Lima,  

Seu esqueleto básico permanece, no entanto, inalterado, 

devendo as prestações de contas de campanha eleitoral 

                                                           
47

 Lei nº 4.737/1965, artigo 1º. 
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obedecer a diversas regras previstas dentre os seus dispositivos, 

cuja violação pode acarretar consequências as mais diversas.48 

A cada pleito, o Tribunal emite Resoluções que tratarão especificamente 

da arrecadação e prestação de contas, como o fez em 2010, com as 

Resoluções de nº 23.216/201049 e 23.217/201050, às quais se esboçará um 

breve resumo que se segue. 

Primeiramente, para que se possa começar a arrecadar, o candidato, 

partido e comitê devem registrar-se na Justiça Eleitoral culminando com o 

recebimento do CNPJ para a abertura obrigatória de conta bancária 

exclusivamente para a campanha eleitoral. Contudo, para receber as doações, 

imprescindivelmente será necessário a obtenção dos recibos eleitorais, estes 

disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral aos comitês que então os 

repassarão aos candidatos e partidos.   

A obtenção de recursos só é possível através de cheques, transferência 

bancária, boleto de cobrança com registro, ou ainda, por cartão de crédito ou 

de débito, estes dois últimos a grande novidades para as eleições de 2010. 

Agora, já com registro, conta bancária e recibos eleitorais, os 

candidatos, partidos e comitês já podem começar a arrecada e gastar. Para 

isso, também devem seguir uma série de regras. Antes, deve-se definir  o que 

é considerado um gasto eleitoral.  

                                                           
48 LIMA, Sídia Maria Porto. Prestação de Contas e Financiamento de Campanhas Eleitorais. Curitiba, 

2008, p. 104. 

 
49 Dispõe sobre a arrecadação de recursos financeiros de campanha eleitoral por cartões de crédito.  
50 

Dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês 

financeiros e, ainda, sobre a prestação de contas nas eleições de 2010.  
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Segundo o artigo 26 da Lei nº 9504/97, são gastos eleitorais, sujeitos a 

registro e aos limites fixados nesta lei a confecção de material impresso de 

qualquer natureza e tamanho; a propaganda e publicidade direta ou indireta, 

por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos; o aluguel de 

locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; as despesas com 

transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das 

candidaturas; a correspondência e despesas postais; as despesas de 

instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às 

eleições; a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que 

preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; a montagem e 

operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; a realização de 

comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; a produção de 

programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda 

gratuita; a realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; o aluguel de bens 

particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral; os 

custos com a criação e inclusão de sítios na Internet; as multas aplicadas aos 

partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral; e , por 

fim, a produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.  

Claro, que esse rol descrito anteriormente não é taxativo, servindo 

apenas de parâmetro para a elaboração das finanças dos candidatos e 

partidos, possibilitando a prestação de contas. Assim, qualquer gasto indireto 

com campanha eleitoral poderá ser agregado como gasto eleitoral, desde que 

sua causa tenha sido relacionada ao pleito.  

Entretanto, cabe à Justiça Eleitoral definir caso a caso o que é 

efetivamente gasto eleitoral, obedecendo sempre aos critérios descritos na 
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legislação, uma vez que não se trata de um julgamento subjetivo da questão 

por parte do magistrado.  

Nas eleições majoritárias, a prestação de contas do candidato ou partido 

será feita através de seu comitê financeiro, enquanto nas proporcionais poderá 

ser realizada através do comitê financeiro ou pelo próprio candidato, sendo 

também possível que ambos conjuntamente prestem contas. Ressalte-se que, 

a partir de 2010, os  vices e suplentes também estão sujeitos a prestação de 

contas à Justiça Eleitoral. 

Preenchida toda a documentação, exigida pela Justiça Eleitoral – 

através do sistema SPCE51 –, é hora de encaminhar as contas à Justiça 

Eleitoral. Todos os gastos, recursos, doações, origem do recurso, dentre 

outros, deverão constar nos demonstrativos. Tendo as peças da prestação de 

contas já em seu poder, os comitês deverão conferir a compatibilidade das 

informações contidas na documentação com os candidatos e partidos, inclusive 

vices e suplentes, uma vez que são solidariamente responsáveis pelos dados 

descritos. 

Tudo deverá ser encaminhado para a Justiça Eleitoral competente no 

prazo de 30 (trinta) dias depois das eleições no primeiro turno. Caso haja 

segundo turno, a prestação de contas será encaminhada até o prazo de 30 

(trinta) dias após a segunda votação, não importando se eleições majoritárias 

ou proporcionais.  

Durante o período de campanha, os candidatos, partidos e comitês 

estão obrigados a apresentar duas contas parciais, referente às doações 

                                                           
51

 Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. 



49 
 

recebidas – geralmente uma no mês de agosto e outra em setembro, datas 

essas definidas por meio de Resoluções emitidas a cada eleição. 

O grande detalhe a ser ressaltado aqui é que os candidatos não estão 

obrigados a indicar os doadores, ficando as duas prestações parciais restritas 

apenas aos saldos de receitas e despesas.52 Apenas ao final da campanha, 

com os candidatos já eleitos ou não, é que os doares serão conhecidos. Aqui 

se tem indícios de legislatura em causa própria. Como conseguir a tão falada 

transparência, uma das palavras mais em voga na política brasileira num 

modelo que tem se mostrado cada vez mais corporativo? 

Por fim, a Justiça Eleitoral analisará e decidirá sobre a regularidade da 

prestação de contas apresentada pelo partido, candidato e comitê, decidindo 

pela aprovação, pela desaprovação, pela aprovação com ressalvas ou, ainda, 

pela não prestação.53 Para examinar e dar um parecer sobre as contas 

apresentadas, a Justiça Eleitoral tem a sua disposição um corpo técnico 

responsável por analisar todos os documentos apresentados. Se decidir pela 

aprovação, não há mais o que se fazer.   

Contudo, se opinar pela desaprovação54 ou aprovação com ressalvas, 

ao candidato, partido ou comitê financeiro, será aberto vista dos autos para, se 

assim o desejar, no prazo de 72 horas, manifestar sobre o parecer e, 

oportunamente, tenha a possibilidade de apresentar novas informações e/ou 

complementar a documentação.  

                                                           
52

 em razão do disposto na Lei nº 9.504/97, art. 28, § 41. 
53

 Julgar as contas como não prestadas é uma novidade surgida a partir das eleições de 2008, conforme 
artigo 40, IV, da Resolução nº 22.715/2008, do Tribunal Superior Eleitoral. 
54

 Até as eleições de 2006, usava-se o termo rejeição e não desaprovação, conforme Resolução do nº 
22.250/2006, artigo 39, III, do Tribunal Superior Eleitoral. 
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Segue-se novamente ao órgão técnico para ratificar ou não parecer 

anterior. Em seguida, os autos são encaminhados ao Ministério Público,  que 

deverá se manifestar em 48 horas. Finalmente, é o momento de a justiça 

decidir sobre a regularidade das contas. 

Segundo Jose Jairo Gomes, adotou-se, na Justiça Eleitoral, um modelo 

aos moldes do Tribunal de Contas da União, pois 

É nítida nesse sistema a influência da Lei nº 8.443/92 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União – TCU). Com efeito, o 

artigo 15 desse diploma estabelece que o TCU, ao julgar as 

contas de administradores públicos, “decidirá se estas são 

regulares, regulares com ressalvas, ou irregulares”. Esclarece o 

inciso II do artigo 16 que as contas são julgadas “regulares com 

ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal de que não resulta dano ao erário”.55  

Segue-se novamente ao órgão técnico para ratificar ou não parecer 

anterior. Em seguida, os autos são encaminhados ao Ministério Público,  que 

deverá se manifestar em 48 horas. Finalmente, é o momento de a justiça 

decidir sobre a regularidade das contas. 

Em regra, os erros formais levam a aprovação com ressalvas, enquanto 

os materiais são motivo de desaprovação. No entanto, o Tribunal Superior 

Eleitoral, em não raros casos, tem se manifestado pela aprovação com 

ressalvas quando os erros materiais são de pequena monta, valendo-se do 

principio da proporcionalidade e razoabilidade: “[...] Divergências de pouca 

importância, na movimentação bancária e na alimentação de dados do SPCE, 

                                                           
55 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.Belo Horizonte, 2008, p. 254. 
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não permitem a desaprovação de contas, havendo de ser relevadas como 

erros materiais. [...]”56 

Quanto às consequências da sentença do resultado dessas contas, há 

dois casos bem distintos. Primeiramente, têm-se os casos de aprovação, ou 

aprovação com ressalvas que, em tese, apresentam sanções mais brandas, 

como bem definiu o professor da Faculdade de Direito da UFMG e procurador 

da República José Jairo Gomes Gomes ao expor que 

Na aprovação integral ou com ressalvas, é inegável o efeito ético 

do julgamento. No primeiro caso, é como se o candidato fosse 

laureado pelo agir dentro das regras do jogo, angariando com 

seu comportamento legitimidade e autoridade para exercer com 

dignidade o mandato conquistado. No segundo, houve 

irregularidade, mas a situação não reveste gravidade que 

chegue a deslustrar o mandato.57 

Outro caso, esse merecedor de maior destaque, é quando as contas são 

desaprovadas, pois nesse caso, seguinte novamente as palavras do professor 

Gomes 

Diferentemente, o ato de desaprovação das contas traz em si a 

mácula da ilicitude, o opróbrio, da reprovação da consciência 

ético-jurídica. Significa que a campanha não foi conduzida dentro 

da legalidade esperada e, sobretudo, exigida de qualquer agente 

estatal.58 

                                                           
56

Resolução nº 22.499, de 13.12.2006, do Tribunal Superior Eleitoral, relator Ministro. Gerardo Grossi.
 

57
 Idem, Ibidem, p. 257. 

58
 Idem, Ibidem, p. 257. 
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Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas 

não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação 

apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao 

término da legislatura. 

Na hipótese de contas desaprovadas ou julgadas não prestadas, a 

Justiça Eleitoral remeterá o processo ao Ministério Público Eleitoral. Aqui, 

houve um nítido retrocesso. Até as eleições de 2008, a desaprovação das 

contas impedia os candidatos de emitir a certidão de quitação eleitoral, para 

fins eleitorais, durante o mandato ao qual concorreu além de ter o processo 

remetido ao Ministério Publico.59 A partir de 2010, desaprovadas ou prestadas 

não julgadas as, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao 

Ministério Público Eleitoral para as medidas cabíveis.60 

 

 

5.3 SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – SPCE 

O SPCE – Sistema de Prestação de Contas de Campanhas Eleitorais61 

– foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral para ser utilizado, em caráter 

obrigatório, na elaboração da prestação de contas de candidatos, comitês 

financeiros e partidos políticos, tendo sido utilizado pela primeira vez no pleito 

de 2004. 

                                                           
59

 Artigo 41, § 3º, da Resolução TSE nº 22.715/2008. 
60

 Art. 40, § 1º, da Resolução TSE nº 23.217/2010. 
61 O SPCE é apenas um dos muitos sistemas que compõe o complexo conjunto de softwares 
responsáveis pelo processamento dos dados antes, durante e após as eleições. Mais a frente, será 
apresentado um esquema demonstrando a correlação entre esses programas.  



53 
 

Tudo começou em 1998, quando houve a faculdade de confecção das 

prestações de contas dos candidatos e dos comitês financeiros pelo sistema.  

Em 2000 iniciou-se a análise parcial e confecção das prestações de 

contas, sendo sua performance aferida pela constatação de que dos 382.947 

candidatos registrados 44% apresentaram suas contas em meio magnético. 

Em 2002, enfim, conseguiu-se a informatização total do processo de 

prestação de contas de campanhas eleitorais, dos 18.882 candidatos 

registrados 97% apresentaram suas contas em meio magnético. Houve a 

divulgação dos dados das despesas e das receitas dos candidatos e dos 

comitês financeiros de campanha eleitoral no site da Justiça Eleitoral, visando a 

maior transparência do processo eleitoral. 

Em 2004 iniciou-se a utilização de sistema de divulgação das contas em 

tempo real, e de suporte técnico com o treinamento à distância do SPCE 

(análise de contas). Sua atual estrutura pautou-se nos modelos constantes da 

Resolução TSE nº 23.217/2010 que regulamentou a Lei nº 9.504, de 30.9.1997, 

no Capítulo da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanhas 

Eleitorais e Resolução TSE nº 23.216/2010  que regulamentou a arrecadação 

de recursos por cartão de crédito e internet, a grande novidade desse pleito de 

2010.  

Apresenta-se em duas versões, a primeira – SPCE WEB – de utilização 

pelos partidos, comitês e candidatos; a segunda – o SPCE Analista – de 

propriedade da Justiça Eleitoral para análise propriamente dita da prestação 

das contas, função exclusiva de técnicos de carreira especializados dos 

Tribunais.  Abaixo, segue um gráfico que mostra a estrutura do Sistema de 
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Prestação de Contas Eleitorais e o seu relacionamento com o restante dos 

programas eleitorais: 
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se refere aos aspectos subjetivos; confiabilidade das informações prestadas 

pela profundidade dos exames, aferindo-se a validação das prestações de 

contas, utilizando-se o cruzamento das informações de outros sistemas; 

rapidez na disponibilidade e transparência das informações dos fornecedores e 

financiadores da campanha eleitoral de candidatos e comitês, por meio da 

Internet; possibilidade de análise estatística das informações prestadas pelos 

candidatos e comitês financeiros. 

Em suma, o Sistema de Prestação de Contas eleitorais permite à Justiça 

Eleitoral, bem como aos candidatos comitês e partidos políticos, a qualquer 

tempo, e rapidamente, o acesso às informações ali contidas, por meio de 

consultas às telas e aos demonstrativos. 

Após a entrega das prestações de contas, os dados para o 

financiamento da campanha eleitoral ficam disponíveis para consulta pública no 

site de internet do Tribunal Superior Eleitoral. 

A prática com o controle informatizado tem revelado que a metodologia 

do SPCE, com pequenos ajustes e adequações, tem possibilitado a aferição de 

quaisquer prestações de contas, em que exista a necessidade de controle de 

receitas e de despesas, permitindo consultas e fornecendo, a qualquer tempo, 

informações gerenciais confiáveis, o que tem permitido alcançar cada vez mais 

a tão cobiçada transparência do processo eleitoral. 

 

 

 

 



56 
 

6 ESTUDO E CRÍTICA DAS DECISÕES TÉCNICAS 

Após uma extensa pesquisa feita na jurisprudência do Tribunal Regional 

Eleitoral do Paraná, para as eleições do ano de 2006, organizou-se uma tabela 

com as principais causas de desaprovação ou aprovação, com ressalvas, 

daquelas contas eleitorais. Algo inédito, uma vez que não há bibliografia sobre 

o assunto. 

Não obstante essa análise fática das prestações de contas 

complementou-se o capitulo com uma série de criticas e sugestões para o 

melhor aperfeiçoamento das contas dos partidos e dos candidatos. 

 

 

6.1 ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS PARA SENADOR 

Trata-se das de senador. Foram 9 (nove) candidatos ao senado, sendo 

eleitos dois deles, e 11 (onze) ao poder executivo estadual. 

Quanto às contas dos candidatos ao senado, apenas 5 (cinco) foram 

aprovadas, apresentando uma delas uma ressalva, pela quitação de despesa 

em data posterior ao pleito eleitoral. Foram rejeitadas 4 (quatro) delas, cada 

uma delas por motivos diversos: 

1ª) Irregularidades na movimentação financeira de recursos de 

campanha, evento realizado sem a devida fiscalização da Justiça Eleitoral, 

quitação de despesa em data posterior ao pleito eleitoral e lançamento 

incorreto da numeração dos recibos eleitorais; 
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2ª)  Ausência de obtenção e emissão de recibos eleitorais, operação 

absolutamente necessária e simples; 

3ª) Ausência de apresentação da primeira parcial e entrega intempestiva 

da segunda parcial. Ausência de obtenção de recibos eleitorais; 

4ª) Não apresentação de extrato bancário, não entrega das prestações 

parciais, não apresentação de recibos eleitorais e apresentação intempestiva e 

incorreta da prestação final. 

Numa candidatura de grande porte como senador, ter mais de 50% de 

contas rejeitadas é um número muito alto, haja vista que esses cargos, além de 

possuírem todo o suporte do partido, contam com toda uma equipe de 

campanha que, em tese, deveriam estar preparadas para todas as nuances do 

processo eleitoral. 

 

 

6.2 ELEICÕES PROPORCIONAIS 

Trata-se das eleições aos cargos de deputado estadual e federal. Foram 

526 (quinhentos e vinte e seis) candidatos ao legislativo estadual, sendo eleitos 

54 (cinquenta e quatro), e 778 (setecentos e setenta e oito) à Câmara dos 

Deputados, dos quais 30(trinta) se elegeram. 

Quanto às contas dos candidatos a deputado estadual, 438 

(quatrocentos e trinta e oito) foram aprovadas, 26 (vinte e seis) delas com 

ressalva. Foram rejeitadas 88 (oitenta e oito).  
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Já para os candidatos à Câmara dos Deputados foram 732 (setecentos 

e trinta e duas) contas aprovadas, tendo 14 (catorze) delas sido aprovadas com 

alguma ressalva, e 46 (quarenta e seis) dessas contas desaprovadas pela 

Justiça Eleitoral. Foram pouco mais de 10% de contas rejeitadas e 3% 

aprovadas, com ressalva. Desses dados, duas análises, tanto positivas quanto 

negativas, podem ser feitas.  

O lado positivo é que os cargos ao legislativo não contam com o mesmo 

apoio e a mesma estrutura desfrutados pelos cargos majoritários, logo 

deveriam, a priori, encontrarem mais dificuldades na hora de apresentar as 

contas à Justiça Eleitoral, o que desmentem os números. 

 Apenas um terço daqueles tiveram suas contas rejeitadas ou aprovadas 

com ressalva, contra metades destes. Não obstante os números parecerem 

positivos, ainda assim são muitos erros e falhas inaceitáveis na atual 

conjuntura política e tecnológica do processo eleitoral brasileiro. 

 Três meses antes do pleito, é disponibilizado pela Justiça Eleitoral o 

sistema de prestação de contas eleitorais – SPCE –, juntamente com todo o 

material necessário. Além disso, é oferecido um curso a todos os partidos e 

seus técnicos que serão responsáveis por repassar as informações aos 

candidatos. Durante e após o pleito, os técnicos do Tribunal ficam a disposição 

para sanar todas as dúvidas. 

A seguir, apresenta-se um gráfico com uma análise simplificada dos 

problemas apresentados pelos candidatos e partidos na apresentação das 

contas ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nas eleições de 2006. 



 

Figura 2 

Mesmo com toda essa estrutura oferecida pelo Tribunal, erros 

grosseiros continuam a existir. Quase metade das falhas deve

inadimplemento do prazo de entrega das prestações. Um quar

referem-se à falta de documentos,  inexistência ou não apresentação de todos 

os extratos bancários, ou irregularidades nos recibos eleitorais.
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Mesmo com toda essa estrutura oferecida pelo Tribunal, erros 

grosseiros continuam a existir. Quase metade das falhas deve-

inadimplemento do prazo de entrega das prestações. Um quarto dos problemas 

se à falta de documentos,  inexistência ou não apresentação de todos 

os extratos bancários, ou irregularidades nos recibos eleitorais. 
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há que se dividir essa critica a dois grupos distintos. O

primeiro seria aquele formado pelas grandes candidaturas, pelos grandes 

grupos políticos, os quais estão amparados por uma grande gama de suporte 

técnico e financeiro. O outro grupo seria daqueles candidatos e partidos ditos 
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“anões”, devido, principalmente, a falta de recursos e, até mesmo, do apoio de 

suas legendas. 

Quanto aos grupos anões há que se destacar sobretudo a falta de 

informações, as quais deveriam ser repassadas pelos partidos, a respeito das 

formalidades quanto às prestações de contas eleitorais. Todavia, esses 

mesmos candidatos são, em sua grande maioria, pessoas simples – muitas 

das vezes com baixíssima escolaridade – e que estão preocupados apenas 

com a campanha e sua candidatura, ficando a prestação de contas, na maioria 

dos casos, em segundo plano.   

Como essa grande maioria de candidatos anões sequer é eleita, quando 

do período da confecção das contas, muitos deles aparecem ou entram em 

contato telefônico com o Tribunal dizendo-se incapazes de operar o sistema de 

prestação de contas – SPCE -, o qual deve ser usado obrigatoriamente para 

todos os documentos necessários e obrigatórios a apresentar ao Tribunal ou 

juiz eleitoral competente.  Muitos só o fazem quando são surpreendidos com a 

não emissão da quitação eleitoral, sanção pela não apresentação das contas 

eleitorais.  

Ainda que se saiba que muitos não prestaram contas por puro 

desconhecimento da norma, portanto sem má-fé objetiva, tal falta não justifica 

a inadimplência, pois se socorrendo da Lei de Introdução às normas do direito 

brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a 

conhece”.62 

                                                           
62

 Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, antiga Lei de Introdução ao código civil, artigo 3º. 
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Ainda que seja sabível que esses candidatos “anões” sofram pela quase 

ausência do suporte dos partidos, assim como de condições financeiras e baixa 

escolaridade, o que torna difícil a prestação de contas, há que se destacar o 

mínimo interesse por grande parcela dessas pessoas quanto à devida 

contrapartida junto à justiça eleitoral. Como o foco maior – senão o único – está 

na vitória das urnas, a consequência é o total descaso com o processo 

eleitoral.   

Agora, quanto ao outro grupo, o dos grandes e poderosos candidatos, o 

problema é bem maior, senão endêmico em nosso país. Desde o período do 

coronelismo, ainda no período imperial, o Brasil padece do que a doutrina 

convencionou chamar de clientelismo, uma cadeia de interesses e favores, cujo 

principal objetivo é a manutenção do estatus e do controle da maquina pública. 

Aqui se situa o velho problema do abuso de poder econômico e político 

por parte daqueles que, ou já estão no poder, ou possuem financiamentos de 

campanha enormes que facilitarão sobremaneira o acesso a esse clube tão 

cobiçado. A justiça eleitoral, através de seus técnicos, responsáveis pela 

análise das contas, vem cumprindo seu papel: vem rejeitando ou aprovando 

com ressalvas grande parte das contas apresentadas.  

O problema é quando essa análise técnica se depara com a sentença, 

na maioria dos casos, de  político. Ao chegar à corte, muitas contas 

nitidamente viciadas, das quais a sanção obrigatória seria a rejeição, são 

aprovadas, muitas delas sequer sem ressalva. Isso mostra que uma das 

grandes mudanças e avanços da justiça eleitoral seria a criação de uma 

magistratura própria, não itinerante como o é hoje.  
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É imprescindível que se tenha juízes e desembargadores 

exclusivamente eleitorais. Tal medida não solucionaria todos os problemas, 

mas seria um grande passo inicial. Outro grande problema da justiça eleitoral é 

a falta de rigor na aplicação das leis. O processo eleitoral, ainda que seja bem 

definido quanto a prazos e sanções, não é respeitado.  

Os magistrados concedem como estendem prazos a seu bel prazer e 

despacho, passando por cima da legislação eleitoral que, diga-se de 

passagem, é bem avançada no tema. Quando às punições, não é de hoje que 

o TSE vem anistiando candidatos inadimplentes, o que acaba por agravar a 

péssima imagem do poder judiciário junto a população, esta cada vez mais 

descrente com o processo eleitoral. 

Mas alguns doutrinadores diriam que é a legislação e não o judiciário 

que anistia os maus prestadores. Discordo desse posicionamento, pois a 

interpretação das normas cabe aos magistrados e esses têm se mostrado 

coniventes com o sistema. O legislativo tem colaborado para esse 

abrandamento das sanções, talvez até em causa própria. Não obstante, o 

judiciário eleitoral trem sua parcela de culpa ao não aplicar o rigor necessário 

na analise das contas eleitorais.  

Finalizando, cabe à Justiça Eleitoral criar meios para que os candidatos 

tenham acesso e conhecimento de todo o processo eleitoral, assim como os 

subjugando com o rigor da lei, tamanha é a importância de seu papel na 

garantida da democracia. Quiçá, dessa maneira, elejamos parlamentares 

realmente interessados com a coisa pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após esse breve estudo sobre o procedimento para a prestação de 

contas, incluindo aí suas problemáticas, entende-se a razão da Justiça Eleitoral 

se preocupar tanto com o tema, uma vez que se trata de uma das questões 

mais debatidas nos últimos anos, não apenas no Brasil, como também em todo 

o mundo: como coibir os abusos eleitorais, como controlar e fiscalizar os 

recursos destinados ao financiamento de campanhas políticas. 

Contudo, verifica-se que o sistema adotado pela legislação brasileira 

ainda é deficiente, podendo ser facilmente burlado através de estratégias – 

com as chamadas “janelas” – desenvolvidas por pessoas engajadas a fraudar 

as contas eleitorais. 

Verificou-se que, nos países estudados – Alemanha, França, Canadá e 

Espanha –, há uma forte tendência ao abandono do financiamento público das 

campanhas se incentivado o financiamento privado, este efetuado através de 

pequenas contribuições, tudo isso em detrimento à participação dos grandes 

financiadores.  

Não obstante, a legislação brasileira parece estar caminhando na 

contramão da experiência desses países, quando se sabe que tramita no 

Congresso Nacional proposta para a adoção do financiamento público 

exclusivo das campanhas eleitorais. 

Outro problema verificado nesse estudo foi o despreparo, senão o 

próprio descaso dos candidatos com a prestação de contas eleitorais. 

Conforme esse trabalho averiguou-se a enorme quantidade de contas rejeitas 

ou aprovadas com ressalvas devido a problemas de fácil solução, o que 
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mostra, no mínimo, o total desconhecimento, senão descaso, dos candidatos 

da legislação eleitoral. 

Situação essa que também foi possível atestar em entrevistas com 

funcionários da Seção de Contas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do 

Paraná. Responsáveis pela análise técnica das contas eleitorais declararam 

que esse descaso já nasce no próprio partido que prioriza as grandes 

candidaturas, deixando a grande maioria sem nenhum tipo de assessoria.  

Minha experiência com a prestação de contas mostrou que o maior 

descaso ocorre principalmente na jurisprudência eleitoral. Bastar folhear alguns 

processos para se verificar que a prestação de contas no direito processual 

eleitoral é um ramo alienígena. Os recursos e os prazos existem – estão lá em 

todas as resoluções –, contudo seus prazos e formas são ignorados pelos 

juízes eleitorais que, ao seu bel prazer, deturpam todo o processo de auditoria.  

Destarte, ouviu-se desses técnicos não poucas vezes que o trabalho da 

Justiça Eleitoral com a análise das contas dos candidatos e dos partidos – data 

vênia raras exceções – é inglória.  

A aplicação do principio da igualdade na prestação de contas eleitorais 

tem se mostrado um verdadeiro engodo, uma vez que os legisladores vêm 

dificultando cada vez mais a punição dos maus prestadores e, por 

consequência, facilitando a ocorrência das mais diversas irregularidades. 

Nesse sentido, estamos caminhando nitidamente para trás. 

A política brasileira tem conseguido muitas conquistas em direção ao 

ideário democrático. Este vem se consolidando no mundo, especialmente a 

partir do século XIX, quando atingiu o seu ápice no Brasil com a Constituição 
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de 1988 – a Constituição cidadã. Esta, em seu primeiro artigo, legisla que “a 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político.” 63 

Infelizmente, é uma realidade o fato de que nem sempre o que está 

escrito nas leis é o que acontece na prática, mesmo porque muitos dos 

dispositivos constitucionais, por vezes, não passam de objetivos a perseguir e, 

não raro, por sua natureza, não podem apresentar resultados mensuráveis.  

Contudo, entre equívocos e acertos, o Brasil segue pouco a pouco 

aprendendo a viver o seu grande momento como Estado Democrático de 

Direito. No campo político, destaque a reforma eleitoral, a Lei nº 12.034, de 

24.09.2009. Esta, apenas mais um capítulo na tarefa árdua de se modelar um 

aparato legal que atenda a um padrão político-eleitoral plural, participativo, 

isonômico e estável.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
63

 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º 
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