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RESUMO

Referência: CAPELARI JUNIOR, Osvaldo. Lei Anticorrupção e Partidos Políticos.
2017. 164 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola De Humanidades e Direito,
Universidade Católica De Brasília, Brasília, 2017.

O presente estudo trata da aplicação da lei anticorrupção nos partidos políticos. Os
partidos políticos são os mediadores da vontade da sociedade civil e o Estado e, por
isso, tem um estatuto constitucional próprio. São indispensáveis à democracia.
Contudo, a ação de pessoas que exercem mandatos e cargos públicos cria riscos de
atos de corrupção. Essa é a razão de a lei anticorrupção eleger a responsabilidade
objetiva, civil e administrativa, com o objetivo de sancionar a pessoa jurídica de
direito privado que concorra ou se beneficie do ato lesivo à Administração Pública,
inclusive a estrangeira. Entretanto, da análise da lei anticorrupção observa-se que os
partidos políticos foram subtraídos de seu âmbito de incidência. É importante
salientar que isso vai de encontro com o ideal democrático e, via de consequência,
com uma democracia de boa qualidade. Esta reclama responsiveness e
accountability, não sendo razoável que as agremiações partidárias se beneficiem de
normas que retirem quantidade de enforcement das agências de controle. Por outro,
estando os partidos políticos contemplados na lei, por força do esforço exegético,
um dos desafios da presente pesquisa, observa-se que é imperioso que sejam
criados normas de boa governança através de controle interno independente a fim
de que as normas legais sejam observadas, assim como as regulamentares e outras
que por ventura sejam criadas nos seus Estatutos. De qualquer modo, o partido
político pode, a despeito de se considerar que não estejam dentro da lei, criar os
mecanismos de integridade, o que seguramente conferirá confiabilidade perante o
eleitor. Este deve ser prestigiado na campanha eleitoral e suas preferências serem
livremente exprimidas no sufrágio. Todavia, como a democracia não se confina com
o voto, deve-se realçar a função da accountability como fundamental para as boas
práticas partidárias e, por conseguinte, a integridade dos sistemas eleitorais e
partidários. Desse modo, a democracia será substantiva e o fortalecimento dos
partidos políticos é um de seus fundamentos.

Palavras-chave: Democracia. Accountability. Partidos Políticos. Lei Anticorrupção.
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ABSTRACT

This study is dedicated to the application of the Brazilian anti-corruption law to
political parties. Political parties are the mediators of the will of civil society and the
state and, because of that, have a constitutional status of their own. They are
indispensable to democracy. However, the behavior of the people exercising public
functions creates risks of acts of corruption. This is the reason why the anti-corruption
law elects objective, civil and administrative responsibility, with the purpose of
sanctioning the legal entity of private law that competes or benefits from the act
adversely affecting the Public Administration, including the foreign one. From the
analysis of the anti-corruption law it is observed, although, that political parties were
subtracted from their scope of incidence. It is important to point out that this is in line
with the democratic ideal and, consequently, with a good democracy. This calls for
responsiveness and accountability, and it is unreasonable for partisan associations to
benefit from rules that draw the amount of enforcement from control agencies. On the
other hand, since the political parties are contemplated in the law, due to the
exegetical effort, one of the challenges of the present research, it is imperative that
norms of good governance be created through independent internal control in order
that the legal norms are and other regulations that may be created in its Statutes. In
any case, the political party may, despite being considered not to be within the law,
create integrity mechanisms, which will surely confer trust to the voter. This should be
honored in the electoral campaign and his preferences be freely expressed in the
vote. Yet, since democracy is not confined to voting, the role of accountability must
be emphasized as fundamental to good party practices and, therefore, to the integrity
of electoral and partisan systems. In this way, democracy will be substantive and the
strengthening of political parties is one of its foundations.

Keywords: Democracy. Accountability. Political Parties. Anti-Corruption Act.
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INTRODUÇÃO
A democracia é uma engenhosa invenção humana, que se pauta na
distribuição de poder. Contudo, historicamente, a partilha de poder passou por
diversas formas de concentração, chegando, na maior parte do tempo, ser enfeixada
nas mãos de uma única pessoa ou compartilhada por grupos minortiários. Há quem
diga, por outro lado, que a democracia não tem mais que cem anos. Em países que
experimentaram anormalidades constitucionais, a redemocratização tornou-se um
fato. Por isso, Tal como a ave mitológica, a despeito dos golpes violentos
representados por rupturas, a democracia constantemente renasce das cinzas.
Talvez, seja por isso que, sarcasticamente, Winston Churchill tenha dito, em discurso
na Câmara dos Comuns, em 11 de novembro de 1947, que “A democracia é a pior
forma de governo, com exceção de todas as demais”.
Os clássicos, de seu lado, procuraram emprestar-lhe uma definição
meramente descritiva, que contemplava a qualidade ou quantidade de cidadãos que
exerciam o poder. Saltando na história, passou-se a conceber uma forma prescritiva
e, nessa perspectiva, agregou-se uma dimensão ética e, portanto, uma
determinação de como os cidadãos deveriam comportar-se.
Essa concepção tem uma ganho conceitual, na medida em que introduz um
juízo de valor que se deve fazer do modelo político, podendo-se colher que o poder,
quando exercido, deve ser orientado por balizas valorativas, ou seja, deve basear-se
em um dever ser, cujo suporte é uma norma orientada à boa qualidade da
democracia.
A democracia não “é “apenas, no sentido ontológico, mas deve ser algo que,
de forma propositiva, delimite a partilha de poder, em uma constante tensão entre o
ideal democrático e a realidade democrática. A democracia, em tese, deveria ser
marcada pela participação, pela inclusão e, também, pela contestação pública e pela
convivência entre governantes e opositores do governo. Essa concepção pode ser
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considerada como marcada pela responsividade dos governantes e orientada à boa
qualidade da democracia.
A responsividade é uma condição necessária para uma democracia de
qualidade, mas não é, suficiente para poder conceber um dado regime político. É
preciso algo mais, um ingrediente indispensável para garantir um bom governo.
Nessa concepção, marcada pela dinâmica entre tolerância e repressão
política, representantes podem ser substituídos ou retirados dos cargos que
ocupam. Por isso a democracia, nessa perspectiva, é um ideal e, ao mesmo tempo,
um processo, o qual possibilita uma resposta dada pelo eleitor (representado). Ele,
em última instância, protagoniza as mudanças pelas quais a democracia passa.
Portanto, a noção de democracia, antes estática e neutra, ganha uma dinâmica que
se alia à dimensão que se orienta à boa qualidade do regime.
Paradoxalmente, o real forja o ideal. A democratização e o grau de
participação democrática e de contestação pública denotam o que DAHL exprime
por poliarquia. Esse modelo possibilita, de fato, a diluição do poder e a reivindicação
de eleições livres e justas. A democracia representativa, responsiva por natureza,
não se limita ao voto. Fosse assim, a maximização dos votos, pretensão do político
profissional,

denotando

uma

democracia

concorrencial,

impossibilitaria

a

responsividade e, consequentemente, a accountability.
Aqui reside, portanto, uma justificação da relevância de abordar o tema,
valendo-se da ciência política. Nesse sentido, o primeiro capítulo teve como objeto o
estudo de fenômenos políticos, em particular, de questões relativas ao poder, não só
o descrevendo, mas também procurando explicar a necessidade de uma democracia
de qualidade, valendo-se, também, da Teoria Geral do Estado.
De resto, fica claro que, numa democracia representativa, o direito ao
sufrágio não é garantia boa democracia. Pode-se, então, relacionar responsividade
com responsabilização, para atingir esse “grau“ de qualidade.
O eleitor, assim, apenas com o voto, pode substituir governantes
desonestos, mas é sabido que isso nem sempre acontece. Aliás, muito pelo
contrário, uma vez que, por motivos variados que conformam ou deformam o
regime, o político profissional termina por se manter no poder.
Faz-se, necessário, portanto, a responsabilização de quem exerce ou
exerceu mandato ou cargo público. Só assim, pode ser dito que o governo é
accountable, através de instituições previstas na Constituição (rule of law) e que
expressam o sistema de freios e contrapesos. Além disso, não se deve
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desconsiderar a decisiva influência de grupos de pressão, financiadores de
campanha, dos interesses corporativos e da mídia.
Surge, portanto, a ideia de accountability horizontal, que pode ser
consubstanciada em práticas rotineiras de verificação, ou em ações de agências,
como resposta a eventual ilícito praticado. Posto isto, o objetivo do estudo,
utilizando-se do suporte teórico da ciência política e da Teoria Geral do Estado, é
demonstrar que a democracia substantiva é a democracia de qualidade, a que mais
se aproxima do ideal democrático. Apenas a accountability vertical não logra
alcançar a democracia desejável.
Do que se colocou, é de se indagar o que é necessário para uma boa
democracia ou democracia de qualidade? A resposta é dada pelos teóricos e radica
no correto e efetivo funcionamento das instituições: rule o law e accountability
(procedimento), responsiveness (resultado), garantia de gozo de direitos civis e
políticos e a progressiva implantação dos direitos econômicos, sociais e culturais
(conteúdo). Contudo, da literatura se extrai que mesmo as democracias que contém
essas instituições, procedimentos ou direitos em suas constituições, atualmente,
passam por desilusões e insatisfação políticas, em razão da corrupção e da
irresponsabilidade de seus governantes.
Democracia e corrupção, portanto, deveriam ser termos excludentes. Nessa
senda, o primeiro capítulo trabalhará com os conceitos de responsividade e
responsabilização. Surge, portanto, a necessidade de se discorrer sobre partidos
políticos e outros grupos que têm a capacidade de influenciar a preferência do eleitor
e do povo na formulação e implementação de políticas públicas, estando implícito
nessa sucessão de ideias que o quadro político se consolida após o sufrágio e após
o início do governo.
Assim, pode-se afirmar que os partidos políticos são condição para a
consumação do ideal democrático na atualidade, mas não detém o monopólio da
intermediação entre a vontade soberana do povo e o Estado. Por vezes, outros
grupos se assenhoram de parcela do poder, a fim de fazer valer seus interesses
setoriais, valorizando, ou depreciando, a atuação partidária. E, para desalento, suas
aspirações podem degenerar-se em práticas de corrupção, em especial quando o
grupo de interesse se transforma num grupo de pressão.
É por isso que, diante da crise de representatividade, surgiram vácuos que
propiciaram a ação política de grupos de interesses, privilegiando os seus desejos
egoísticos em detrimento da vontade geral. Nesse sentido, é de se indagar: são eles

15

nocivos à democracia? Não necessariamente.
A metodologia utilizada centrou-se na literatura de expoentes da Ciência
Política e do Direito de Estado e procurou demonstrar que essa ameaça à
democracia não é absolutamente verdade. Grupos de interesse ou grupos de
pressão (como os lobbies) não cumprem papéis que os desqualifiquem na ação
politica. Eles simplesmente não assumem interesses mais amplos, sob pena de
perderem a sua essência.
De forma semelhante, se um partido político atuar, sistematicamente, de
forma segmentada, inexoravelmente se transformará num grupo de pressão e
desaparecerá, ao menos substancialmente, da atividade de representação geral –
precisamente, aquilo que faz parte de sua vocação superior.
Por outro ângulo, não existem partidos políticos alheios ao grupos de
pressão e, em tema de financiamento de campanha – e os partidos estão em
constante campanha –, a atração desses grupos, principalmente, com forte apelo
junto à opinião pública, é bastante expressiva. Se o grupo tiver estofo para
significativas ou elevadas doações privadas, ainda que camufladas, a associação
pode ser potencializada.
A atuação de grupos de interesse, entretanto, é essencial na vida
democrática e, por vezes, na sustentação da agremiação partidária, quando o
financiamento privado é exclusivo ou primordial para manutenção do sistema
partidário. Deve-se reconhecer que, na prática do lobby, a grande preocupação que
ele oferece é a possibilidade de ser instrumentalizado a partir da corrupção. De
resto, conforme se verá, nenhuma forma de financiamento partidário é infensa a
imperfeições.
No Brasil, a despeito de mudanças na Constituição e na lei eleitoral, os
partidos políticos tiveram a conformação de pessoa jurídica de direito público,
porém, com a Constituição de 1.988, passaram a receber status de pessoa jurídica
de direito privado.
Nesse sentido, a metodologia orientou-se, nesse tópico, pela análise da
Constituição, da Lei e da literatura de Direito Constitucional e Eleitoral e, também,
pela ciência política. Apesar de se pautarem em um estatuto constitucional singular,
verdade é que a doutrina reconhece que se trata de associações civis de grande
relevância no regime democrático, essenciais para a democracia indireta ou
representativa. A despeito disso, são, em essência, associações civis.
A autonomia partidária, a sua vocação nacional, o registro no Tribunal
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Superior Eleitoral, o monopólio das candidaturas, enfim, uma gama imensa de
mecanismos que garantem sua eficácia na ação política, não tem o condão de
transmudar sua natureza jurídica.
Em outra seara, lidando com o estudo sobre a lei anticorrupção e o trato
jurídico dos partidos políticos, fez-se um recorte para tratar dessa situação no âmbito
do financiamento da atividade partidária.
É tão importante o dinheiro em política que Karl Loewestein, numa
abordagem crítica, comparou o financiamento de campanha à guerra. A campanha
eleitoral, assim, necessita de três requisitos básicos para seu desenvolvimento:
dinheiro, dinheiro e outra vez dinheiro. No entanto, há os mais dogmáticos que
acreditam que o equilíbrio de recursos garante a saudável competição. Dessa forma,
evitam-se o abuso do poder econômico, a corrupção no financiamento da campanha
eleitoral, e a transparência na informação empodera eleitores.
A fim de regular esta situação, surgiram modelos de financiamento, que
podem ser públicos, privados ou mistos. Derradeiramente, o primeiro capítulo
termina com a análise de doações não declaradas, conhecidas como “caixa dois”,
que é uma forma subterrânea de financiamento de campanha muito utilizada no
Brasil. Pode-se fazer, então, uma relação entre essa infração e práticas nefastas que
violam a igualdade de candidatos no pleito, o que, por evidente, está na contramão
do ideal democrático. Portanto, o que se evidencia do primeiro capítulo é que os
partidos políticos dependem de dinheiro para conquistar cadeiras e se manter no
parlamento ou nos cargos do Executivo.
A forma como isso se realiza, em nosso país, é através de um sistema
híbrido, por meio de injeção de recursos públicos em sua maior parte. E, nesse
campo, o que se observa, é a manipulação da legislação pelos próprios agentes que
se beneficiam de mudanças.
Falhas de controle externo catapultam iniciativas que possibilitariam a
constatação de irregularidades formais ou materiais e, em situações-limite, infrações
administrativas e penais. Há, consequentemente, o aumento de enforcement e de
agências de controle, para coibir tais práticas que se institucionalizaram de tal forma
que o cidadão, veementemente, as repugna. Nesta seara, o Ministério Público
Federal formulou ideias que foram introjetadas em projeto oriundo de iniciativa
popular, intitulado 10 Medidas, mas que não foram bem vistas no Parlamento,
quando de sua apreciação no momento de deliberação - tanto que foram rejeitadas.
Não obstante, votou-se com celeridade uma reforma eleitoral, criando-se o
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Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que, pelo que se depreende de
suas balizas normativas, atende somente à maximização de votos, não sendo
vocacionado a efetivar a responsividade. Nada obsta, com o escopo de remediar
esse

estado

de

coisas,

o

incremento

de

accountability

horizontal,

ou

responsabilização, e, como dito, o aumento de enforcement - exatamente o ânimo
do legislador ao editar a lei anticorrupção.
O segundo capítulo, nessa vertente, tratou da Lei anticorrupção. Por ser
expressiva a alocação de dinheiro público e nebulosa a sua distribuição interna, é
necessário que os partidos políticos adotem mecanismos de integridade, a fim de
serem levados a sério pelo eleitor e, por conseguinte, melhorarem sua avaliação e
corresponderem,

de

fato,

aos

legítimos

interesses

dos

representados

(responsiveness). A Lei anticorrupção é aplicável, sem reservas, aos partidos
políticos, que, admitimos, são os seus destinatários. De mais a mais, qualquer
pessoa jurídica de direito privado, pelo thelos da lei, o é.
Posto isto, no segundo capítulo, com base em informações de Organizações
da Sociedade Civil, depreende-se que o brasileiro repele, com energia, o corrupto e
o corruptor, mesmo que isso signifique melhora em algum aspecto da vida social, o
que, em circunstâncias normais e num ambiente saudável de sistema eleitoral,
favoreceria sobremaneira a responsividade.
Isso foi possível em razão da inovação no sistema de agências de
enforcement, o que pode ser observado na atuação do Ministério Público brasileiro e
do sistema de Justiça após a promulgação da Constituição de 1988 e de leis que
foram editadas visando a tutelar a moralidade administrativa.
Dentro dessa nova ótica, veio a lume a legislação anticorrupção, sendo
necessária, portanto, a análise de convenções internacionais devidamente
internalizadas, publicações, literatura de Direito Constitucional, Civil, Administrativo,
Penal e Direito Comparado.
É notório que a lei anticorrupção deriva do processo denominado
“internacionalização do Direito“, possibilitado pelo Neoconstitucionalismo. E, assim,
é que o Brasil aderiu a quatro Convenções fundamentais nesse processo, quais
sejam: i) Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Internacionais da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico; ii) Convenção Interamericana contra a Corrupção; iii)
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; e iv) Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Internacional.
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Também se movimentaram, nesse sentido, as instituições financeiras
internacionais, a exemplo do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional,
além da Organização Mundial do Comércio. Igualmente, a União Europeia celebrou
três instrumentos normativos com o escopo de combater a corrupção. Na América
Latina, observa-se um grande avanço na luta contra a corrupção, tendo o Brasil e o
México criado as leis mais expressivas. Há esforços nesse sentido em outros
países, como a Guatemala e a Costa Rica, tendo esta aderido à Convenção da
Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico.
Há pressão de organizações, bancos e organismos internacionais com o
objetivo manifesto de que sejam criadas leis que reprimam o suborno,
especialmente o internacional. O Brasil, no geral, sancionou o projeto de lei movido
em razão de pressão internacional. Em particular, o projeto também foi resultado da
atuação de grupos de pressão em 2013. A lei brasileira elegeu a responsabilidade
objetiva, civil e a administrativa, da pessoa jurídica de direito privado em face da
realização de ato lesivo, em detrimento da Administração Pública nacional e
estrangeira, aproximando-se dos sistemas legais dos Estados Unidos e do Reino
Unido.
A legislação, entretanto, não abarcou ilícitos penais, no que se apartou dos
modelos legais citados. A responsabilidade civil tem escopo ressarcitório e se funda
na teoria do risco criado. A aplicação dessa teoria se justifica, pois a atividade da
Administração Pública cria riscos e o contato de agentes públicos com poderes que
distanciam-se do comum pode evocar situações de corrupção, nomeadamente,
devido às graves tomadas de decisões que lhes são inerentes. Surge um problema:
diante do Direito Administrativo Sancionador e seus postulados, inspirados em
princípios de Direito Penal, é possível colocar os partidos políticos na nova lei, a
despeito do pretenso silêncio eloquente? A resposta é positiva em nossa pesquisa,
exsurgindo daí a relevância do tema.
Noutro giro, divergem os autores sobre a natureza jurídica dos partidos
políticos. Neste estudo, foi adotada a tese de que se tratam de associações civis.
Ora, percebe-se que a lei disse menos do que deveria dizer, situação que a
hermenêutica exorta a exegese teleológica. Nesse sentido, a bitola estreita não
atende ao fins sociais da lei e a sua universalidade (art. 5º., LINDB), concluindo-se
que o recorte desta é antidemocrático, feito pela legislador, que, aliás, se beneficiou
da omissão deliberada. Fere, portanto, os postulados do Estado Direito que exigem
governança, responsabilidade, transparência e accountability.
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O direito administrativo sancionador é uma ferramenta a ser utilizada
quando da aplicação das sanções previstas no artigo 5º da lei anticorrupção.
Todavia, a lei prevê, também, a responsabilização civil, sendo inadmissível tolerar
uma responsabilidade e fulminar outra. Pretender o contrário seria admitir,
equivocadamente, que a lei possuiria apenas caráter ressarcitório.
Aliás, este ramo especial do Direito Administrativo é refratário à
responsabilidade objetiva, não a tolerando de forma alguma, pois seus postulados
giram em torno do Direito Penal. A atividade administrativa invoca maiores deveres
de cuidado nas relações travadas, sendo o risco inerente ao que diz respeito a quem
exerce cargo eletivo ou com poderes de tomada de decisão na Administração
Pública.
Os partidos políticos devem ser admitidos sem ressalvas na lei anticorrupção,
frisando-se que seria de interesse das agremiações partidárias seguir os
mandamentos da lei, oxigenando a democracia com a boa avaliação do que seria a
consequência de sua cabal observância. Além disso, os partidos políticos são
destinatários da lei de improbidade administrativa, situação que não constitui óbice
para sua responsabilização, sendo que as diferenças mais relevantes dizem respeito
à responsabilidade subjetiva e ao fato de colher a pessoa jurídica como terceiro.
Todavia, se ambas tutelam a moralidade administrativa, os partidos políticos
são destinatários da lei de improbidade administrativa, a fortiori da lei anticorrupção.
Por isso mesmo, em nível de efetividade, a lei anticorrupção é dotada de maior rigor
dissuasório, atingindo diretamente a pessoa jurídica corrupta, além de incentivar
mecanismos de integridade e de colaboração (acordos de leniência). No que diz
respeito à punibilidade da pessoa natural, a lei criou um paradoxo insolúvel.
Se houve recorte no que concerne aos partidos políticos e outras pessoas
jurídicas de direito privado, é de se notar que, com relação à pessoa natural, a
responsabilização, no plano objetivo, alcança o infinito. Logo, se no fundamento da
lei, houve restrição de seu alcance, como justificar a ampliação pessoal da norma
em relação a quem responde de forma acessória e que responde por ações,
administrativas e judiciais, distintas? Portanto, a resposta a este dilema,
aparentemente insolúvel, é que os partidos políticos restaram agasalhados no
enforcement system da lei anticorrupção.
O terceiro capítulo procurou evidenciar, a partir da l iteratura e do direito
comparado, por meio de Guidelines de diversas normas, inclusive de Convenção
que contempla boas práticas partidárias, e da análise de ação de improbidade

20

administrativa intentada pelo Ministério Público Federal em face de partido político e
parlamentares, que a lei anticorrupção pode e deve ser utilizada, se for o caso,
contra os partidos políticos no combate à corrupção. Os partidos políticos, em sendo
destinatários da lei, devem criar mecanismos de integridade (compliance).
Inicialmente, discorreu-se acerca do compliance antilavagem, procurando
demonstrar que o instituto não é uma novidade no ordenamento jurídico. Em adição,
discorreu-se acerca da lei 13.303/2016, que tratou do compliance das chamadas
“estatais”. Observa-se que esta lei é mais eficiente que a lei anticorrupção, no que
diz respeito aos partidos políticos, pois o legislador, de alguma forma, impôs a todos
os entes federados as regras de boa governança nela instituídas.
Como se viu, a lei inspirou-se no modelo americano, salientando-se que,
pelo

fato

de

essas

empresas

receberem

aporte

dos

entes

federados,

nomeadamente quando em regime de monopólio, a alocação de recursos públicos é
fundamental para sua existência. Pode-se concluir, portanto, que há semelhanças
com os partidos políticos, desde que financiados por distintos fundos públicos e por
outros meios que impliquem renúncia do Estado à arrecadação de tributos, no que
se pode concluir que, embora o financiamento partidário e de campanha seja misto,
é preponderantemente público.
Também foi considerado o fenômeno do presidencialismo de coalizão, que
sobrevaloriza as negociações em democracias frágeis e cujo programa de governo
depende da relação com o Parlamento. De fato, um programa, ainda que mínimo,
do partido que se sagrou vitorioso, em um ambiente multipartidário, e que sofre,
naturalmente, a necessidade de negociações, a fim de que seus projetos sejam
chancelados pelo Parlamento, necessita ser auscultado com maior diligência no que
atina à higidez de seus programas pautados na concretização do princípio da
moralidade administrativa.
Outras práticas nocivas ao regime democrático, como o clientelismo, o
coronelismo e o patrimonialismo, são deformações que estorvam o atingimento do
ideal democrático. Assim, o déficit democrático intrapartidário, fenômeno altamente
encontrado no Brasil, traz consequências danosas à democracia, pois, se não há
representatividade no interior da agremiação partidária, é manifesto que haverá um
déficit de legitimação democrática na atuação concreta do partido político em sua
atuação política.
A lei fortalece sobremaneira o controle interno utilizando os procedimentos
da Foreign Corrupt Practices Act e da UK Bribery Act e, por um truísmo, da lei
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anticorrupção. Ela dispõe que o estatuto da empresa deverá prever, em casos de
suspeição da conduta do Diretor Presidente em irregularidades, ou omissão do
dever de atuar, a fim de manter o padrão de probidade, que a área de compliance
poderá reportar-se ao Conselho de Administração. A legislação britânica é a mais
severa no que tange à existência efetiva de mecanismos de integridade, tanto que
criminaliza a inexistência ou não efetividade dos mesmos.
No Brasil, a lei anticorrupção não obriga a sua criação. Nesse sentido, o
efetivo funcionamento de compliance atua na gradação da pena, atenuando-a. Aliás,
combinados compliance e colaboração (acordo de leniência), a multa é reduzida
drasticamente. Entretanto, a reparação civil permanece hígida quanto à sua
exigibilidade que pode ser dimensionada no binômio prejuízo sofrido mais a
extensão do dano (indenização).
O regulamento da lei estabelece elementos mínimos para instituição do
programa, não se descartando que a pessoa jurídica de direito privado, no geral, e o
partido político, no particular, poderá acrescentar outros procedimentos, melhorando
a sua avaliação. A Foreign Corrupt Practices Act contém ferramentas que auxiliam a
eficácia da lei, como Whistleblower, Compliance Monitor, Red Flags, Due dilegence,
etc. Resta claro que nossa lei não instituiu um catálogo exaustivo.
Todavia, se nossa lei se abeberou no modelo americano, conquanto não
preveja os institutos do Whistleblower e Compliance Monitor, é indubitável que, no
caso da celebração de colaboração, os institutos poderão ser incluídos em cláusulas
do acordo de leniência de forma consensual no ajuste. Concretizado o negócio
jurídico, pacta sunt servanda. Nada obsta, por se tratar de numerus apertus, que as
pessoas jurídicas de direito privado os contemplem em seus estatutos de
mecanismos de integridade. Nesse sentido, a Controladoria Geral da União, lançou,
em 2015, documento cujo objetivo é estimular boas práticas corporativas e que se
sustenta sobre cinco “pilares” - rol exemplificativo.
Acerca do compliance partidário, é de se observar que o mesmo é previsto
na Convenção de Veneza, que escreveu Guidelines abordando, inclusive, boas
práticas partidárias. Conquanto seja um órgão consultivo do Conselho da Europa,
depreende-se que o Brasil e outros países da América Latina são membros da
Comissão. E um dos compromissos da Comissão, é aconselhar os Estados
Membros da Convenção, a fim de ajustarem suas linhas legais à experiência
internacional no que diz respeito à democracia, aos direitos humanos e ao império
da lei. Especificamente as Guidelines Party Regulations contêm um conjunto de
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diretrizes para o desenvolvimento e adoção da regulação dos partidos políticos. As
diretrizes da Comissão introduzem princípios que se encontram incorporados ao
nosso sistema legal, à exceção interessante, presente no estudo, de um efetivo
compliance partidário.
Os

dez

princípios

estipulados

na

Convenção

de

Veneza

estão

contemplados, direta ou indiretamente, no manual da Controladoria Geral da União
para programas de integridade. A Convenção é clara no que toca à necessidade de
regulação da atividade partidária e sobre a implementação de programas de
integridade a fim de evitar, ou mitigar, os efeitos da corrupção nos partidos políticos.
Por fim, discutiu-se sobre financiamento partidário e eleitoral à luz do fundo
partidário e da legislação que introduziu o Fundo Especial para Financiamento de
Campanhas (Leis 13.487/2017 e Lei 13.488/2017). Cuida-se de uma nova fonte de
financiamento de campanhas eleitorais.
O uso dos recursos deve se circunscrever, nesse caso, à disputa eleitoral.
Entretanto, não há critérios objetivos de distribuição dos recursos entre os
candidatos, o que viola o princípio da igualdade de oportunidades, já descurado pelo
personalismo e pela falta de democracia interna nos partidos políticos, instando à
reflexão de que a lei não é inclusiva e é pouco aberta à contestação pública, o que
denota nossa fragilidade em tema de qualidade de democracia. Também não há
accountability, marcada por controle internos independentes, donde se conclui que a
autonomia dos partidos políticos é concretizada, de fato, pelas suas lideranças, em
descompasso com os reais interesses dos candidatos sem expressão púbica, de
seus filiados e do eleitor.
Derradeiramente, colaciona-se trecho de inicial de ação de improbidade que
narra o loteamento da estatal brasileira Petrobras entre três partidos, estopim da
maior operação vista no Brasil quanto à corrupção política e empresarial,
depreendendo-se das condutas explicitadas que tais fatos se amoldam à lei
anticorrupção. Logo, a lei pode ser testada, a fim de oxigenar a atuação partidária e
elevar o padrão de avaliação dos partidos políticos perante o eleitor e suas
performances, além de evitar que a Administração Pública indireta figure em
investigações locais e de órgãos de outros países, como ocorreu com a Petrobras,
caso em que foram cobradas multas milionárias.
Nesse diapasão, é de se concluir que a lei anticorrupção é
indispensável para esquadrinhar a atividade dos partidos políticos, a fim de garantir,
aliada a outras leis, uma democracia substantiva, calcada na responsividade e na
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responsabilização.
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CONCLUSÃO

De tudo quando foi exposto, pode-se extrair ou deduzir os seguintes
enunciados:
1.

A democracia representativa não se confina ao sufrágio universal

2.

A democracia representativa deve ter uma dimensão ética e, portanto,

adulto;
uma função prescritiva;
3.

A democracia representativa deve garantir a participação e ser aberta à

contestação pública;
4.

A democracia representativa deve estimular a tolerância e garantir que

grupos opositores atuem livremente;
5.

A democracia de qualidade evoca responsiveness e accountability;

6.

A democracia deve ser substancial e não meramente formal;

7.

A qualidade de uma democracia depende da efetiva capacidade de

escolha do eleitor, atendendo às suas preferências, convergentes com a vontade do
grupo social;
8.

A qualidade da democracia depende da possibilidade de que agências

de controle atuem de forma independente;
9.

A democracia representativa tem os partidos políticos como seus

principais órgãos de intermediação entre a vontade da sociedade civil e a do Estado;
10. Os partidos políticos devem conviver com outros grupos de interesse;
11. Os grupos de interesse podem, num dado momento, transformar-se em
grupos de pressão;
12. É legítima a atuação dos grupos de pressão, inclusive, quando se
manifesta através do lobby, apenas se acautelando de que a proximidade não
descambe em corrupção;
13. Os partidos políticos, na sua melhor conformação legal, devem assumir
a característica de pessoa jurídica de direito privado, especialmente de associações
civis;
14. O sistema eleitoral e partidário são fundamentais para a definição de
uma democracia de qualidade;
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15. Uma forma de escrutinar a eficiência dos sistemas eleitorais e
partidários é analisar como são financiados;
16. O financiamento misto é o mais satisfatório nas democracias latinoamericanas e, também, a fórmula mais utilizada;
17. Todos os sistemas de financiamento de partidos políticos e de
campanhas eleitorais apresentam problemas, extraindo o ideal de cada realidade
política;
18. No Brasil, existem dois tipos de financiamento: o fundo partidário e o
fundo especial para financiamento de campanha;
19. O financiamento de campanha não evita a prática do chamado 'caixa
dois' e, tampouco, de 'caixa um', este último caracterizado por doação para
campanha declarada, mas oriunda de fonte ilícita;
20. O lobby deve ser regulamentado;
21. A lei anticorrupção não contempla tipos que sancionem financiamento
de campanha ilegais, especialmente o público, sugerindo-se que o assunto seja
tratado de lege ferenda, por comprometer o ideal democrático;
22. Doações privadas, entretanto, podem conduzir à corrupção política, em
especial quando flertam com contrapartida em contratos públicos;
23. A

lei

anticorrupção

deriva

do

movimento

denominado

internacionalização do Direito;
24. A lei anticorrupção tem sido objeto de discussões nos foros
internacionais e o problema da corrupção viola o ideal democrático e o sentido ético
que ele deve imprimir;
25. O Brasil introduziu no sistema jurídico uma lei anticorrupção que
preencheu graves lacunas no que diz respeito a atos lesivos praticados por pessoa
jurídica de direito privado contra a Administração Pública, inclusive a estrangeira;
26. A lei anticorrupção brasileira inspirou-se na lei estadunidense e
britânica;
27. A lei anticorrupção deve ser aplicada aos partidos políticos, pois estes
praticam atividades de risco, fundamento da responsabilidade objetiva, opção da
responsabilização eleita pelo legislador pátrio;
28. A lei anticorrupção juntou-se ao law enforcement empoderando
agências de controle e, no final das contas, a accountability;
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29. A lei anticorrupção estimula a institucionalização de programas de
integridade;
30. Os programas de compliance ou mecanismos de integridade são
aplicáveis às estatais, ex vi lege;
31. Os programas de compliance devem ser aplicados aos partidos
políticos ainda que se considere que os mesmos foram de fato alijados da lei
anticorrupção;
32. O Brasil é membro do Conselho da Europa que moldou a Convenção
de Veneza, a qual previu boas práticas partidárias, inclusive de accoutability e
compliance, podendo-se compreender que o mecanismo é, inclusive, reconhecido
como legítimo pelo Brasil:
33. Portanto, para a boa qualidade de nossa democracia, é necessário que
os partidos políticos se sujeitem ao e revejam o sistema eleitoral e o sistema
partidário a fim de possibilitar a responsiveness e criem o compliance partidário,
aliviando o peso e o desgaste público que nosso sistema tem propiciado;
34. Responsiveness e accountability são as pedras angulares deste
trabalho.
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