
 

 

MANIFESTO DE REPÚDIO PELA APROVAÇÃO DA LDO/2022 
 

 
Em 2017, depois da proibição de doações das empresas para 

políticos, foi criado o Repasse ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, 

estes recursos saem do tesouro nacional, são passados para o TSE que repassa aos 

diretórios políticos partidários. O aumento, do chamado fundo eleitoral, entrou em 

votação no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (P-LDO) para o ano de 2022 

e foi aprovado pelo Congresso Nacional, com uma nova fórmula de cálculo do 

montante a ser repassado aos partidos políticos, que passariam de 2 bilhões de 

reais (2018) para 5,3 bilhões de reais (2022). Além de inadequado para o quadro 

social atual, aflige e preocupa. 

 

Para o SINDCONT-SP, e Entidades congraçadas, aumentar o 

valor do fundo eleitoral diante das imensas dificuldades enfrentadas pelos brasileiros 

é medida absolutamente condenável. Esse dinheiro é da população brasileira, é 

fruto da arrecadação de tributos. Esses valores previstos para as campanhas 

eleitorais 2022   fogem a qualquer razoabilidade e/ou proporcionalidade.  

 

Reconhecemos que a democracia tem o seu custo e que a 

vedação, desde 2016, de doações de pessoas jurídicas para o financiamento de 

campanhas eleitorais foi um grande avanço para a democracia e para a 

transparência nas eleições. Todavia, o elevado reajuste nos valores do orçamento 

público destinados a campanhas eleitorais, além de ir na contramão de reformas 

aprovadas recentemente pelo próprio Congresso Nacional, impõem sacrifícios à 

população em nome do equilíbrio orçamentário e exige uma contrapartida de 

redução de despesas em áreas essenciais como saúde, educação, habitação e 

saneamento, dentre outras. 



 

 

Assim, manifestamos repúdio à parte do projeto que dispõe 

sobre o referido aumento por 2 motivos: (i) em respeito ao período delicado em 

que o país se encontra em razão da pandemia do Covid-19; (ii)pelo absurdo 

aumento de 2 bilhões de reais (eleições de 2018) para 5,3 bilhões de reais (eleições 

de 2022).  

 

 

Geraldo Carlos Lima 

Presidente do Sindcont-SP 

  

  

  

  

 

 


