EXMO. SR. DR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 7058
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TRANSPARÊNCIA ELEITORAL BRASIL, organização não-governamental
sem fins lucrativos registrada no CNPJ sob n° 36.088.168/0001-48, com sede em
Brasília, DF, Q SHIS QL 12 Conj. 9 vem, na pessoa de sua coordenadora-geral, ANA
CLAUDIA SANTANO, brasileira, em união estável, portadora do RG n° 6.074.655-9,
inscrita no CPF sob o n° 036.676.639-27, requerer a sua admissão no presente feito na
qualidade de

AMICUS CURIAE

nos termos do art. 138 do Novo Código de Processo Civil, pelos fundamentos a seguir
aduzidos.

1. Do cabimento da admissão da requerente
A partir de sua fundação legal, no ano de 2019, Transparência Eleitoral
Brasil é uma organização que consolida um projeto que visa ao aperfeiçoamento de
temas democráticos a partir de cinco eixos de atuação, que são:
• Participação ativa na política de jovens; de mulheres e LGTBI+; de
negros e de indígenas, abrindo caminhos para a sua inserção nas
esferas institucionais de poder;
• Boas práticas eleitorais a partir do combate à desinformação; do
aumento da autenticidade dos procedimentos eleitorais e de
observação eleitoral como forma de garantia da integridade
eleitoral;

• Transparência, no que se refere a recursos utilizados na
campanha e nos partidos; à lisura nos procedimentos de
fiscalização e controle e da transmissão de informações para a
sociedade;
• Inclusão para a democracia por meio da educação para o voto;
de iniciativas de fomento da democracia e da participação e da
construção de pontes entre as instituições e a sociedade;
• Integração com a América Latina, buscando diálogo entre
instituições eleitorais e a sociedade civil dos países da região.
A partir disso, tem que o art. 138 do NCPC permite a intervenção de
terceiros interessados na qualidade de amicus curiae, segundo decisão do juiz ou do
relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da
demanda ou a repercussão social da controvérsia.
Nesse sentido, a noção de amicus curiae deve ser amplamente
considerada, tendo em vista uma maior democraticidade das decisões oriundas da
Suprema Corte, bem como a ideia de uma sociedade aberta de intérpretes, segundo os
ensinamentos de Peter Häberle.
Nessa linha, o autor acima citado entende que, no processo de
interpretação constitucional, todos os órgãos estatais, potências públicas, cidadãos e
grupos estão iminentemente vinculados, não sendo possível fixar-se um elenco cerrado
ou numerus clausus de intérpretes. Isso contrapõe a ideia até então alimentada de que
a interpretação constitucional era algo reservado a uma sociedade fechada, intérpretes
jurídicos e participantes formais do processo de interpretação constitucional.1 No caso
ora trazido, trata-se da interpretação de um dos pilares do sistema democrático
brasileiro, referente ao monopólio de candidaturas e as disposições constitucionais
referentes ao tema.
Ainda sobre o cabimento da admissão da Requerente no presente feito,
em sendo uma organização não-governamental com perfil acadêmico e atuante na
sociedade civil, poderá aportar elementos para o refinamento do presente debate,
contribuindo para um melhor julgamento do caso.
Cabe também mencionar que a Requerente é constituída com base na
lei civil, tendo personalidade jurídica própria, com finalidades e objetivos sociais
previstos em estatuto devidamente registrado e que a autorizam a se apresentar como
“amiga da Corte” para a consecução de suas metas institucionais.
1

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição:
contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição. Sergio Antônio Fabris
Editor: Porto Alegre, 2002.
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Neste sentido, requer-se desde já o ingresso da Organização Requerente
ao feito na qualidade de amicus curiae, devido à grande importância da matéria
debatida e da sua atuação no espaço público.

2. Do caso sub judice
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida em face do
Congresso Nacional pelo Partido Novo, em que se questiona o art. 12, inciso XXVII da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, aprovada em julho de 2021, que dispõe sobre o
Fundo Especial para o Financiamento de Campanhas (FEFC) para 2022, ano de eleições gerais.
Resumidamente, alega-se que a LDO aprovada não observou a fórmula de
cálculo constante no art. 16-C da Lei n° 9.504/97 para o FEFC, utilizando-se de outra elaborada
discricionariamente pelo Congresso Nacional que permitiu um aumento expressivo no valor a
ser destinado em 2022.
Alega-se que leis orçamentárias são uma prerrogativa do Poder Executivo, que
enviou ao Congresso Nacional proposta aplicando a legislação infraconstitucional para o
arbitramento do valor do FEFC, somente corrigindo monetariamente o montante determinado
para as eleições de 2020.
Argui-se também que a situação de inconstitucionalidade da LDO pode ser
refletida na Lei Orçamentária Anual (LOA), com a consolidação de um valor muito acima do
que seria se fosse calculado de acordo com a lei para fins de FEFC, o que de fato ocorreu
alguns dias depois da interposição da ação, quando o Congresso Nacional aprovou a LOA,
destinando 4,9 bilhões de reais para o Fundo.
Por fim, afirma-se que há um modus operandi no que se refere ao aumento do
valor do FEFC, que tende a não observar o disposto na legislação eleitoral em um primeiro
momento para, se for o caso, recuar posteriormente aplicando-se a lei, devido às reações
negativas da opinião pública. Isto, segundo a exordial, configuraria um padrão que está
repetindo a ordem dos passos dados em 2019, para o arbitramento de recursos públicos para
as eleições de 2020.
A primeira decisão proferida no feito (em 12/01/2021) reconheceu a
relevância da matéria e remeteu o julgamento da liminar realizado para o Plenário desta E.
Corte, para que o pedido seja apreciado antes dos marcos temporais próprios deste período
pré-eleitoral. O Min. Relator menciona que, se for do entendimento da maioria dos membros
deste C. Tribunal, pode-se converter a apreciação da medida cautelar em decisão definitiva.
Devido à clara importância do debate, é importante que a sociedade se
debruce sobre a controvérsia constitucional que ora se lança, situando-a devidamente em seus
termos para evitar que o caso extrapole o seu real objeto. É importante que esta demanda
colabore para eventual saneamento do sistema de financiamento público brasileiro, mas que o
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faça de forma parcimoniosa, para que a solução não termine por gerar outros efeitos
colaterais indesejados no sistema político.

3. Do financiamento público de campanhas no Brasil – as mudanças
no sistema nos últimos anos
Não cabem dúvidas que o tema do financiamento de campanhas é espinhoso,
não sendo esta uma exclusividade brasileira. Em muitos países, trata-se de algo que divide
opiniões tanto por causa da própria polêmica envolvendo os partidos políticos e sua atuação
na democracia, bem como da ideia de que a política somente busca interesses egoístas, o que
faz com que se estigmatize o assunto, levando-o a ser um tabu, em certos casos.
No Brasil, desde o julgamento por esta E. Corte da ADI 4.650, em 2015, o
modelo de financiamento de campanhas é discutido mais profundamente em âmbito nacional.
Este período também trouxe o financiamento para o centro do debate devido aos casos de
corrupção que vinham sendo investigados, e que indicavam que era justamente através do
modelo de financiamento privado de campanhas por parte de pessoas jurídicas que algumas
operações ilegais eram realizadas.
Tal foi o impacto destes eventos que, desde então, decidiu-se por reformar o
modelo completamente, passando de um quase que exclusivamente privado, para um
predominantemente público.
O efeito disto foi quase que imediato: logo em 2016, houve um aumento
expressivo dos valores do fundo partidário – que era o único naquele momento que poderia
ser destinado às campanhas municipais que se avizinhavam -, porque era praticamente a única
fonte garantida de recursos para as candidaturas. As doações privadas, naquele momento
reservadas somente às pessoas físicas, nunca foram incentivadas, o que impede que se
construa uma cultura de doação e de aportes econômicos, mesmo os de pequeno valor.
Tanto é assim que a única iniciativa de fomento a pequenas doações, o
denominado financiamento coletivo, aprovado somente em 2017, ainda não congregou mais
adeptos para além do que foi possível, não sendo, portanto, uma alternativa de arrecadação
de recursos para todas as candidaturas. No entanto, cabe a ressalva que esta medida
demonstra potencial e que diversos candidatos e candidatas se beneficiaram dela.
Foi também em 2017 que foi aprovado o Fundo Especial para o Financiamento
de Campanhas, em uma tramitação bastante peculiar: dois projetos de lei aprovados pelo
Congresso Nacional foram enviados à sanção presidencial, contraditórios entre si. Prevaleceu o
modelo proposto pela Câmara dos Deputados, concentrando a divisão dos valores para as
maiores bancadas formadas nesta casa.
Desde então, o Brasil segue no caminho para aprender a lidar com um modelo
que não corresponde com a sua história e cultura política. Nunca no país foi adotado um
sistema tão predominantemente público de financiamento de campanhas e, por isto, requer-
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se tempo para que os agentes políticos e sociais entendam como ele funciona, até que, se for
da vontade do Congresso Nacional, existam aperfeiçoamentos.

4. A controvérsia que se apresenta na ADI, seus limites e
desdobramentos
Desde o seu início, o modelo de financiamento público de campanhas
mostrou-se desigual, sendo que a cada eleição, esta desigualdade vem se mostrando cada vez
mais inegável. Se de um lado se possa defender que só merece obter recursos públicos para as
campanhas aquelas opções políticas que efetivamente possuem apoio popular consolidado
por meio das urnas, por outro, uma pequena parte dos partidos brasileiros realmente possui
acesso pleno a estes recursos, entendendo-se aqui o acesso aos recursos e direito a um
reparto maior deles, o que faz com que exista um efeito deveras acentuado em torno das
forças majoritárias da Câmara dos Deputados.
Contudo, deve-se ressaltar que a presente ADI não aborda o modelo de
financiamento público em si, mas traz para o debate os valores que são destinados a ele. Este
é o primeiro limite que se deve traçar para esta discussão: o modelo de financiamento público
pode ser aperfeiçoado, mas não se deve fomentar ataques contra ele porque, atualmente, ele
é praticamente a única fonte de recursos para os partidos políticos para fazer campanha.
Sem recursos econômicos, não há como manter um sistema democrático. A
campanha eleitoral é um direito da cidadania para conhecer melhor suas opções políticas, as
pautas partidárias, observar o que vem sendo proposto no mercado eleitoral. Pode-se arguir
se as campanhas vêm cumprindo o seu papel, mas este é outro debate.
Deve-se também ter em mente que a presente demanda de
inconstitucionalidade trata de leis orçamentárias, mais especificamente da LDO e,
eventualmente, da LOA. Não se encontra dentro do marco deste debate a legislação eleitoral.
Isto permite afirmar que o modelo de financiamento ora existente pode ser debatido, mas não
é o objeto central do feito.
Por outro lado, é possível verificar que a legislação eleitoral de fato delimita os
limites para a composição do FEFC, não havendo espaço de discricionariedade do Congresso
Nacional para o arbitramento dos valores correspondentes.
Há, ainda, um ponto importante em se tratando de leis orçamentárias: a
estrita vinculação com a Constituição Federal de 1988 e a necessidade de planejamento
orçamentário por parte do Poder Executivo. É temerário que existam atuações parlamentares
que possam frustrar o caráter de organização econômica de uma lei orçamentária, em
detrimento de outras políticas públicas já em andamento e já previstas anteriormente, ou
inclusive de outros direitos insculpidos na Carta Maior.
O tema orçamentário deve permear os debates nesta ADI justamente porque
não há espaços para grandes improvisos, economicamente falando, e é devido a isto que a
legislação eleitoral deve ser estritamente seguida quando se trata do financiamento público de

5

campanhas, não somente para estabelecer quem pode receber os recursos públicos e quanto
é devido para cada força política, mas também porque é importante ter previsibilidade de
valores para que este fundo não comprometa outras políticas públicas, não impeça o perfil de
necessária organização das contas públicas e nem que seja desvirtuado de suas reais
finalidades.
É necessário que o Estado garanta um piso mínimo na igualdade de
oportunidades para a competição eleitoral, e desde este ponto de vista, o financiamento
público de campanhas pode ser considerado um investimento na democracia, por permitir que
não somente as forças políticas abastadas participem com chance de vitória, mas também
outras que não teriam condições se não fosse por estes recursos.
No entanto, tais recursos são finitos por natureza e não podem fazer com que
as forças políticas sejam totalmente dependentes deles para existir, pois assim apenas se
verifica que, se antes os partidos eram dependentes das doações privadas de pessoas jurídicas,
agora podem estar dependentes dos recursos públicos, e nenhuma destas situações é
saudável para a liberdade partidária, para a igualdade de oportunidades, nem para a
democracia como um todo.
Assim, não deve haver espaço de discricionariedade para o arbitramento
destes valores, sob pena de comprometer o orçamento público como um todo,
comprometendo também as políticas públicas anteriormente previstas por um determinado
governo e também os direitos de toda a cidadania e que estão protegidos pela Constituição
Federal de 1988. Além disso, é o Poder Executivo o real tutor do orçamento público, a partir
das suas prerrogativas na condução de um país, estando este Poder vinculado à direta
observância da legislação em vigor, inclusive a eleitoral neste ponto em específico.
Neste feito, deve-se dar muito peso à estrita legalidade que traz a legislação
eleitoral sobre o tema. Permitir que exista aumentos injustificados, sem estudos que os
amparem, à revelia da lei, pode ser muito temerário para os processos eleitorais futuros, pois
a demanda por mais recursos públicos não irá se esgotar.

5. Do requerimento
Ante o exposto, requer-se:
a) A admissão como amicus curiae da Requerente, nos termos do art.
138, NCPC, considerando a sua potencialidade para aportar
elementos que colaborem ao bom deslinde do feito, bem como os
fins que justificam sua existência como Organização NãoGovernamental atuante na sociedade civil;
b) Seja deferida a inscrição da Coordenadora-Geral da Requerente,
Dra. Ana Claudia Santano (OAB/PR n° 68.098), para que possa
produzir sustentação oral no caso;
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c) Que as intimações e notificações sejam dirigidas à advogada Marilda
de Paula Silveira (OAB-DF n° 33.854), também Coordenadora da
Requerente, com endereço na Q SHIS QL 12 Conj. 9, Brasília, DF.

Em Brasília, 14 de janeiro de 2022.
digitalmente por
ANA CLAUDIA Firmado
ANA CLAUDIA SANTANO
Fecha: 2022.01.14 18:14:37
SANTANO
-03'00'

Ana Claudia Santano
Coordenadora-geral da Organização Transparência Eleitoral Brasil.
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