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RESUMO 

 

A presente dissertação aborda as relações entre poder econômico e financiamento 

eleitoral, a partir da lógica das doações de recursos a campanhas eleitorais realizadas 

por pessoas jurídicas. 

Assim, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da ADI nº 4650, são avaliadas a questão da (in)constitucionalidade das doações 

realizadas por empresas e as disfunções geradas pela decisão.  

Nesse percurso, são analisados temas como a corrupção e sua possível relação com 

o financiamento eleitoral, as desigualdades no financiamento da política sob a 

perspectiva do doador e também dos candidatos, bem como a relação entre poder 

econômico e financiamento de campanhas. 

Os estudos se pautam no levantamento de uma série de dados relativos às 

arrecadações e gastos de campanha nas últimas eleições ocorridas no Brasil. 

Com fundamento nesses dados, e em revisão bibliográfica, pretende-se responder se 

as doações de empresas são ou não inconstitucionais e, ainda, se careceriam ou não 

de um melhor disciplinamento, sob a ótica da regulação do poder econômico.  

 

Palavras chave: financiamento eleitoral; poder econômico; doações; pessoas 

jurídicas; desigualdades; regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The present dissertation approaches the relations between economic power and 

electoral financing, from the logic of donations of resources to electoral campaigns 

carried out by legal entities. 

Thus, based on the decision handed down by the Federal Supreme Court in ADI 

judgment 4650, the question of the (in) constitutionality of the donations made by 

companies, as well as the dysfunctions generated by the decision, is evaluated. 

Topics such as corruption and its possible relationship with electoral financing, 

inequalities in policy funding from the perspective of the donor as well as the 

candidates, as well as the relationship between economic power and campaign 

financing, are evaluated. 

The studies are based on the collection of a series of data on collections and campaign 

expenditures in the last elections held in Brazil. 

Based on these data and on a bibliographical review, it is intended to answer if the 

donations of companies are or are not unconstitutional and, even if they lack or not 

better discipline, from the point of view of the regulation of economic power. 

 

Keywords: electoral financing; economic power; donations; legal entities; inequalities; 

regulation. 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução ................................................................................................................. 09 

1. Fontes do financiamento eleitoral.......................................................................... 15 

1.1. Baixo impacto das doações de pessoas físicas e alternativas ........................... 32 

2. Representatividade, corrupção e financiamento eleitoral ...................................... 47 

3. Igualdade de condições nas eleições .................................................................... 74 

3.1. Desigualdades sob a perspectiva dos doadores de campanha ......................... 80 

3.2. Desigualdades sob a perspectiva dos candidatos .............................................. 86 

4. Poder econômico e financiamento eleitoral .........................................................100 

Conclusões ..............................................................................................................116 

Referências bibliográficas .......................................................................................122 

 



9 
 

Introdução 

 

Influência política e falta de isonomia nos negócios da administração pública se 

conectam diretamente. A discussão a respeito de como melhorar o financiamento 

eleitoral no Brasil vem sendo tema de inúmeros debates. 

A democracia, principalmente em um país de dimensões continentais como o 

Brasil, tem um custo altíssimo. Dados das eleições de 2014 – último pleito no qual as 

doações de pessoas jurídicas foram permitidas – demonstram que candidatos e 

partidos políticos declararam que arrecadaram cerca de R$ 5 bilhões.1 Nas eleições 

seguintes, os valores totais arrecadados foram aproximadamente R$ 3,7 bilhões 

(2016 – Eleição Municipal) e R$ 3,1 bilhões (2018 – Eleição Geral).2 

O principal ponto de debate que se impõe é: como essa conta será paga? 

Nesse cenário, surgem os questionamentos a respeito do modelo de arrecadação de 

recursos, que pode ser público, privado ou misto. E, ainda, envolve os atores que 

poderão contribuir para o financiamento eleitoral: Estado, pessoas físicas, pessoas 

jurídicas, os próprios candidatos, etc. 

As discussões sobre o financiamento eleitoral foram alavancadas no Brasil nos 

últimos anos em virtude da suspeita de cooptação de candidatos e partidos políticos 

por empresas e da prática de caixa dois. 

Nesse contexto e diante de uma possível crise de representatividade e 

institucional, na qual a política tem sido cada vez mais judicializada3, o Supremo 

Tribunal Federal julgou a ADI 4650/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, e declarou inconstitucionais os dispositivos legais que permitiam 

que empresas efetuassem doações a partidos políticos e a candidatos. 

Os principais fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade das 

doações eleitorais e partidárias realizadas por empresas na ADI 4650/DF referiram-

se à possível influência negativa das grandes pessoas jurídicas sobre a democracia e 

                                                           
1 Dados disponíveis em: <www.asclaras.org.br>. Acesso em 10 jan. 2017. 

2 Dados disponíveis em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/>. Acesso em 8 abr. 2019. 

3 A judicialização da política faz com que o Poder Judiciário assuma destaque nas discussões políticas, 
muitas vezes atuando de forma tendente a “normatizar” a situação nacional, conforme constou de votos 
apresentados por parte dos Ministros do Supremo no julgamento da ADI 4650/DF, quando os 
protagonistas de qualquer construção/reconstrução/repactuação do país deveriam provir do povo, dos 
partidos políticos e dos representantes eleitos, sob pena do aumento da crise de representatividade. 
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à consideração de que as empresas não poderiam realizar doações, pois não são 

detentoras de capacidade eleitoral ativa e passiva. Ou seja, não votam e não podem 

ser votadas, de sorte que, por isso, não poderiam participar ativamente do processo 

democrático mediante o financiamento das campanhas eleitorais. 

Em síntese, considerou-se no voto do Relator, Ministro Luiz Fux,4 que:  

a) a crise de representatividade pela qual passa o Brasil distancia os cidadãos 

da política, tornando-os céticos no que tange à classe política; 

b) o financiamento da democracia necessita ser rediscutido por uma ampla 

reforma eleitoral, com o escopo redução dos custos das eleições; 

c) o fato de a Constituição Federal de 1988 não conter uma disciplina específica 

sobre a matéria não permite que o legislador a regulamente de qualquer maneira e 

desrespeite os princípios republicano, democrático e da isonomia; 

d) empresas não podem participar do processo eleitoral pela via de seu 

respectivo financiamento, já que a participação política seria matéria reservada 

àqueles que podem votar e ser votados, no caso, aos cidadãos; 

e) doações realizadas por pessoas jurídicas tornam as eleições mais caras e 

as desequilibram em favor daqueles que possuem maior relacionamento com as 

empresas; 

f) pessoas jurídicas muitas vezes doavam para candidatos adversários, 

denotando que as suas contribuições com as campanhas eleitorais poderiam ter 

outros fins diversos do exercício da liberdade de expressão. 

Acompanharam o relator os Ministros Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, Luís 

Roberto Barroso,5 Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Carmen Lúcia.   

                                                           
4 Posteriormente ao julgamento, o Ministro Relator afirmou, durante entrevista, que o financiamento da 
política por empresas “poderia ser repensado”, no sentido de que fosse vinculado com as ideias afetas 
a cada pessoa jurídica, enfatizando que o STF decidiu pela inconstitucionalidade diante da postura de 
pessoas jurídicas que contribuíam para inúmeros candidatos e partidos políticos com o escopo de obter 
contrapartidas futuras. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/e-possivel-repensar-forma-
de-financiamento-diz-fux-sobre-doacoes-para-campanhas-eleitorais.ghtml>, acesso em 20 jul. 2018. 

5 Durante sua participação no VI Congresso de Direito Eleitoral Brasileiro, o Ministro Luís Roberto 
Barroso reiterou aquilo que já havia constado de seu voto proferido quando do julgamento da ADI nº 
4650, no sentido de que não entendia inconstitucional qualquer possibilidade de participação de 
pessoas jurídicas no financiamento eleitoral e que a matéria não se encontrava fechada para o 
legislador. Poderia ser pensada uma regulamentação diversa daquela que permitia doações realizadas 
a inúmeros candidatos e partidos políticos, bem como conjugado o financiamento por pessoas jurídicas 
com a adoção da lista fechada, de acordo com Barroso.  
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De outra banda, votaram pelo reconhecimento da constitucionalidade do 

financiamento eleitoral e partidário por pessoas jurídicas os Ministros Teori Zavascki, 

Gilmar Mendes e Celso de Mello. 

Nos últimos quatro anos, foi recorrente no Brasil a discussão sobre a forma de 

participação de grandes empresas no processo eleitoral, tendo em vista que boa parte 

de pessoas jurídicas investigadas na operação Lava Jato doavam enormes quantias 

e ainda distribuíam doações a candidaturas e partidos políticos antagônicos, conforme 

demonstram dados das eleições 2014.6 Vinte e cinco empresas foram responsáveis 

por doar juntas cerca de R$ 1,2 bi nas campanhas eleitorais de 2014, sendo que 

apenas uma delas doou cerca de R$ 400 mi.  

O STF reconheceu a inconstitucionalidade da possibilidade doações por 

empresas, mediante a utilização de uma série de fundamentos políticos, relacionados 

à discussão da crise democrática e representatividade supostamente existente no 

Brasil. 

Ocorre que, o financiamento eleitoral é uma matéria extremamente complexa. 

Relaciona-se ele a outros aspectos do processo eleitoral, com destaque para os 

sistemas eleitorais e a propagada eleitoral, sendo ainda tema afeto à igualdade de 

oportunidades entre candidatos e partidos políticos. Assim, proibições isoladas e 

relacionadas com o financiamento das campanhas não têm o condão de, por si sós, 

ocasionar a melhoria do cenário no qual ocorrem as disputas eleitorais.7 

Ressalte-se, ainda, que medidas restritivas devem ser amparadas por 

mecanismos de fiscalização suficientes para prevenir violações às regras postas,8 

pois do contrário acabam por estimular práticas ocultas e, inclusive, a utilização de 

recursos não declarados (caixa dois). 

Além da possibilidade de estímulo ao caixa dois, a proibição de atuação de 

empresas no financiamento eleitoral pode acarretar outras disfunções, como: o 

                                                           
6 Dados disponíveis em: <http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaR 

eceitasCandidato.action>, acesso em 25 ago 2017. 

7 SANSEVERINO, Francisco de Assis Vieira. Financiamento de Campanha Eleitoral - Entre o Público 
e o Privado. In: RAMOS, André de Carvalho. Temas de Direito Eleitoral no Século XXI. Brasília: 
ESMPU, 2012, p. 252. 

8 ZOVATTO, Daniel. Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais na América Latina: Uma 
Análise Comparada. Opinião Pública,Campinas, v. 11, n. 2, p.287-336, out. 2005, p. 318.  
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aumento do autofinanciamento eleitoral, o endividamento dos partidos políticos e a 

criação de novos mecanismos de financiamento público. 

A decisão projeta inúmeros reflexos importantes sobre o processo eleitoral 

brasileiro, na medida em que as pessoas jurídicas eram a principal fonte de 

financiamento eleitoral no país. Dados do pleito de 2014 demonstram que mais de 

60% dos recursos arrecadados por candidatos e partidos políticos foram provenientes 

de empresas.9 

Em vista disso, e considerando que a democracia custa e muito,10 foi preciso 

pensar em novos mecanismos que permitam o financiamento da política no Brasil, 

sendo criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e permitida 

a utilização de crowdfunding eleitoral como técnica de arrecadação de recursos 

provenientes de pessoas físicas, por meio de plataformas de financiamento coletivo 

previamente cadastradas perante o Tribunal Superior Eleitoral.  

Nesse cenário, pretende-se tratar do financiamento eleitoral no Brasil, com 

enfoque na proibição de doações eleitorais por pessoas jurídicas. 

Ao fim, objetiva-se que a pesquisa esclareça se a restrição do financiamento 

eleitoral por pessoas jurídicas viola ou não a autonomia dos partidos políticos e 

candidatos, bem como se está ou não de acordo com o texto constitucional. 

As justificativas sociais para o estudo estão atreladas à necessidade de análise 

empírica dos efeitos da decisão tomada na ADI 4650/DF, na busca de contribuição 

nos debates para a melhoria do financiamento eleitoral no Brasil. 

A justificativa científica decorre de que o ponto de corte escolhido ainda foi 

pouco explorado, mormente sob o aspecto da análise empírica que se pretende 

realizar, considerando que a decisão foi tomada em 17 de setembro de 2015, sendo 

aplicada pela primeira vez nas Eleições 2016. 

Em resumo, o problema desta pesquisa é: a decisão proferida pelo STF no 

julgamento da ADI 4650/DF, ao considerar inconstitucional a possibilidade de doações 

                                                           
9 Dados disponíveis em: <http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaR 
eceitasCandidato.action>. Acesso em 25 ago. 2017. 

10 RAIS, Diogo; SOARES, Michel Bertoni. Novidade é um passo para envolvimento político pleno. Folha 
de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/financiamento-coletivo-e-
passo-para-envolvimento-politico-pleno.shtml. Acesso em 14 mai. 2018. 
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eleitorais por pessoas jurídicas, viola a autonomia dos partidos políticos e candidatos 

e representa restrição indevida ao financiamento eleitoral?  

Consideram-se como hipóteses ao problema levantado acima: 

1) a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 4650/DF não viola a 

autonomia dos partidos políticos, uma vez que a arrecadação de recursos deve ser 

feita dentro das balizas constitucionais e legais, não podendo a referida autonomia ser 

compreendida como uma carta em branco; ou 

2) a decisão viola a autonomia dos partidos e restringe indevidamente o 

financiamento eleitoral, na medida em que não há norma específica na Constituição 

Federal a proibir as doações provenientes de pessoas jurídicas. 

Os objetivos gerais da presente pesquisa são: analisar o financiamento eleitoral 

e a influência no poder econômico nas eleições brasileiras, com destaque para as 

doações provenientes de pessoas jurídicas; avaliar a decisão proferida pelo STF no 

julgamento da ADI 4650/DF, com o escopo de verificar se realmente a Constituição 

veda as doações provenientes de pessoas jurídicas e quais os reflexos da decisão. 

Para atingir os objetivos gerais será abordado o sistema do financiamento 

eleitoral no Brasil, considerando-se o que dispõe a Constituição Federal, a Lei dos 

Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Lei da Eleições (Lei nº 9.504/97). Assim, o 

capítulo 1 aborda as estratégias de financiamento das campanhas eleitorais, as 

fontes, a atuação dos doadores privados e a importância dos recursos públicos para 

a realização das campanhas eleitorais. 

Além disso, serão realizados estudos baseados nas estatísticas de 

arrecadação das Eleições ocorridas no Brasil entre 2012 e 2018.  

Serão adotados os métodos dialético, sistêmico e hipotético-dedutivo, com 

auxílio de dados estatísticos e comparativos. Assim, pretende-se submeter as teses 

constantes da ADI 4650/DF à negação, para verificar se elas subsistem ou não. 

Abordam-se os principais fundamentos da decisão proferida pelo STF para 

submetê-los a confronto. Nesse sentido, serão analisadas as questões atreladas à 

corrupção e ao financiamento eleitoral, no capítulo 2, à igualdade de oportunidades 

entre os candidatos, no capítulo 3, e a necessidade de regulação do poder econômico, 

no capítulo 4.  Nesse ponto, será perquirida a relação entre poder econômico e poder 

político no Brasil. 

Serão ainda checadas as estatísticas das Eleições de 2012, 2014, 2016 e 2018, 

para verificar as mudanças na arrecadação que possam ser decorrentes do 
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julgamento da ADI 4650/DF, focando no valor total arrecadado pelos candidatos e nas 

fontes de financiamento: recursos próprios, de pessoas físicas, de partidos políticos e 

de pessoas jurídicas (pleitos de 2012 e de 2014). 
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1. Fontes do financiamento eleitoral 

 

A relação entre dinheiro, eleições e democracia apresenta-se de maneira 

ambivalente: se, por um lado, os recursos financeiros são indispensáveis à realização 

de campanhas eleitorais, dado que essenciais à divulgação das candidaturas e de 

suas respectivas plataformas políticas, por outro, é inegável que o tema suscita 

preocupações e a necessidade de estabelecimento de regulação e fiscalização 

eficazes para evitar que o abuso de recursos materiais possa prejudicar a legitimidade 

das eleições. 

Fato é que é necessário situar corretamente as discussões sobre o 

financiamento da política no tempo e no espaço. Isso permite demonstrar que os 

problemas que incidem sobre o tema não são novos e tampouco são exclusividade 

do Brasil. 

Sobre o primeiro aspecto, Max Weber, na obra Economia e Sociedade, afirmou 

que as finanças dos partidos políticos poderiam ser o capítulo mais obscuro das 

agremiações e talvez aquele que melhor devesse ser estudado.11 

Do ponto de vista do espaço, inúmeros problemas atrelados ao financiamento 

eleitoral ocorreram em outros países. Para citar alguns exemplos, basta mencionar os 

casos do Chanceler Helmut Kohl, que renunciou ao cargo na Alemanha em virtude de 

possíveis irregularidades na aplicação de recursos de campanha, e de Richard Nixon, 

que renunciou ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América em decorrência 

de escândalos relacionados a espionagem de adversários e caixa dois de 

campanha.12  

Daniel Zovatto destaca que o tema ganha relevância em inúmeras democracias 

contemporâneas, sendo o regramento legal da matéria chamado de “legislação 

interminável” na Alemanha, diante de inúmeras alterações ocorridas nos últimos 

cinquenta anos.13 

                                                           
11 WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. 4. ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2012. (Volume 1), p. 190. 

12 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Eleições 2002: O Financiamento das Campanhas Eleitorais e 
seu Controle. Enquadramento Jurídico. Revista Direito Mackenzie, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 87-106, 
jan. 2002, p. 93.  

13 ZOVATTO, Daniel. Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais na América Latina: Uma 
Análise Comparada. Opinião Pública, Campinas, v. 11, n. 2, p. 287-336, out. 2005, p. 330. 
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No caso brasileiro, toda a matéria eleitoral tem provocado debates e sofrido 

constantes modificações legislativas, não sendo diferente a questão no que tange 

financiamento eleitoral.  

Inúmeras alterações legais foram produzidas na legislação brasileira nos 

últimos 16 anos, sob o alegado escopo de se reduzir os custos das campanhas 

eleitorais, muitas vezes com restrição aos mecanismos de propaganda passíveis de 

serem utilizados para fins de convencimento do eleitor, tal qual denotam as 

minirreformas reformas eleitorais promovidas pelas leis nº 11.300/2006, 12.034/2009, 

12.891/2013, 13.165/2015, 13.487/2017 e 13.488/2018. 

Porém, nesse período, em regra, as modificações não alcançaram os fins 

almejados. Ao revés, as receitas e os gastos declarados por partidos e candidatos 

cresceram em todas as eleições realizadas entre 2002 e 2014, conforme a tabela a 

seguir: 14 

 

Ano 
Doações a 
candidatos 

Doações a 
comitês/diretórios Compensação* Líquido 

2002 R$ 1.422.081.592 R$ 298.279.110 − R$ 58.934.725 R$ 1.661.425.977 

2004 R$ 1.838.009.467 R$ 548.173.396 − R$ 17.294.213 R$ 2.368.888.650 

2006 R$ 2.323.769.226 R$ 568.547.887 − R$ 238.823.186 R$ 2.653.493.926 

2008 R$ 2.920.673.975 R$ 758.545.134 − R$ 185.069.972 R$ 3.494.149.138 

2010 R$ 4.100.919.393 R$ 2.076.040.174 − R$ 1.511.783.290 R$ 4.665.176.276 

2012 R$ 4.500.804.855 R$ 2.294.070.897 − R$ 1.558.296.537 R$ 5.236.579.215 

2014 R$ 4.341.740.868 R$ 2.683.875.227 − R$ 2.209.910.306 R$ 4.815.705.789 

 

O primeiro movimento de queda que se verifica nas arrecadações de campanha 

ocorreu nas Eleições de 2016, quando o valor  total arrecadado por candidatos e 

partidos políticos foi de cerca de R$ 3,7 bilhões. A tendência foi mantida nas Eleições 

de 2018, quando foi arrecadado aproximadamente R$ 3,1 bilhões (2018).15  

A diminuição das arrecadações provém de três fatores: a proibição de doações 

por pessoas jurídicas; o estabelecimento de limites de gastos por meio de regras 

previstas na própria legislação de regência; e o encurtamento do prazo para a 

realização das campanhas eleitorais. 

Acerca da questão dos custos das campanhas eleitorais e sua relação com os 

limites de gastos de campanha, é importante observar que até a entrada em vigor da  

Lei nº 13.165/2015 eram os partidos políticos que atribuíam os limites de gastos de 

                                                           
14 Dados disponíveis em: <www.asclaras.org.br>. Acesso: em 10 jan. 2017. 

15 Dados disponíveis em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/>. Acesso em 8 abr. 2019. 
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acordo com os cargos que disputariam na eleição. Posteriormente, informavam os 

respectivos valores à Justiça Eleitoral, nos termos da redação original do artigo 18, 

caput, e § 1º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). 

A partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.165/2015, os limites de gastos 

passaram a ser definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base em 

diretrizes previstas na lei. De acordo com o disposto nos artigos 5º e 6º, do referido 

diploma legal, os limites de gastos decorriam de cálculos realizados sobre os valores 

máximos aplicados pelos candidatos que concorreram aos mesmos cargos no pleito 

anterior.  

Posteriormente, os limites de gastos foram novamente alterados pela Lei nº 

13.488/2017, que passou a prever que eles serão fixados por lei. E determinou os 

valores respectivos para aplicação ao pleito de 2018. 

Os baixíssimos valores estabelecidos pela Lei nº 13.488/2017 chamam a 

atenção. A título de exemplo, os candidatos à presidência de República podiam gastar 

até R$ 70 milhões no primeiro turno em 2018. Os dois candidatos que alcançaram o 

segundo turno poderiam gastar mais R$ 35 milhões nessa fase. Portanto, somados 

os valores, os dois candidatos que participaram do segundo turno tinham a faculdade 

de utilizar, o montante perfaz R$ 210 milhões. 

Ocorre que, no pleito de 2014, os dois candidatos que participaram do segundo 

turno, gastaram juntos cerca de R$ 542 milhões em todo o pleito.16 Ou seja, com base 

em imposição legal, os limites de gastos dos participantes do segundo turno caíram 

para menos de quarenta por cento do que foi utilizado no pleito anterior. E, pior: isso 

sem considerar a inflação do período. Não há como mensurar os efeitos de redução 

tão drástica no que tange à utilização de recursos não contabilizados. 

Apesar dos altos custos das campanhas eleitorais, se considerada a soma dos 

valores dispendidos por todos os candidatos e partidos em uma determinada eleição, 

é importante destacar que democracia não tem preço. E que há inúmeros fatores que 

impactam diretamente na necessidade de recursos para utilização em campanhas 

eleitorais no Brasil, entre os quais: as dimensões continentais do país, o grande 

número de eleitores, a fragmentação dos partidos políticos e o sistema de lista aberta 

para as eleições realizadas por meio do sistema proporcional. 

                                                           
16 Dados disponíveis em: < http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-
de-contas-eleicoes-2014/divulgacao-da-prestacao-de-contas-eleicoes-2014>. Acesso em 9 abr. 2019. 
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Outrossim, a utilização de valores consideráveis é um indicativo de que há 

disputa efetiva pelos cargos, o que é fundamental para a democracia, e de que boa 

parte dos números relativos ao financiamento eleitoral podem ser conhecidos pelos 

cidadão e auditados pela Justiça Eleitoral, o que é salutar do ponto de vista da 

transparência e do voto informado. 

Sobre o primeiro ponto, Speck escreve que só há a necessidade de recursos 

de campanha quando há pessoas a serem mobilizadas e eleitores a serem 

conquistados. Assim, afirma que, ao contrário, quando a eleição apenas confirma 

acordos anteriores para a distribuição do poder entre uma elite política, a importância 

de dinheiro para a realização de campanhas é muito reduzida.17 

Com base nessa premissa, o autor afirma que “os processos eleitorais no Brasil 

Império (1822-1889) e da República Velha enquadram-se nessa categoria, e nela o 

sistema representativo cumpre função meramente simbólica”.18 

Speck destaca que a partir dos anos 1950 a obtenção de recursos para 

utilização em campanhas eleitorais começou a ganhar importância no Brasil, uma vez 

que, em função da industrialização e urbanização, os eleitores passaram a deixar os 

antigos currais eleitorais e a serem expostos aos meios de comunicação e mobilização 

de massas.19 

De acordo com autor, no período entre 1945 a 1964 não havia uma regulação 

séria do financiamento eleitoral. A lei dos partidos políticos de 1950 continha apenas 

a previsão de que as agremiações estabelecessem os seus próprios limites de 

gastos.20 

Speck relata que, durante o governo militar, mesmo com as eleições indiretas 

para presidente da República, governadores e prefeitos das cidades mais importantes, 

com o bipartidarismo imposto e a redução do legislativo, foram criadas regras mais 

densas acerca do financiamento político. 21 Assim foram proibidas as doações de 

                                                           
17 SPECK, Bruno Wilhelm. O Financiamento Político e a Corrupção no Brasil. In: BIASON, Rita de 
Cássia (org.). Temas de Corrupção Política. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 50. 
18 Idem, p. 50. 
19 Ibidem, p. 50. 
20 Ibidem, p. 51. 
21 Ibidem, p. 51. 
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empresas (1971) e a compra de espaço no rádio e televisão por partidos e candidatos 

(1974).22 

Speck afirma que, com o retorno do multipartidarismo e a redemocratização, 

cresceu a competição política e, consequentemente, a necessidade de obtenção de 

recursos para utilização nas eleições.23 

Cabe ainda a ressalva de que as eleições consomem muito menos recursos do 

que os valores utilizados em propaganda por grandes grupos econômicos no Brasil. 

Nesse ponto, na tentativa de checar se as eleições são muito caras no Brasil, 

Speck levantou os dados de financiamento privado aportados nos pleitos de 2008 e 

2010, que totalizaram R$ 5,7 bilhões.  E relacionou o montante com o número de 

cargos em disputa e o total de eleitores – 120 milhões à época da pesquisa – para 

chegar a uma média de R$ 6,80 por eleitor e por cargo.24 

O autor observou que R$ 6,80 foi aquilo que todos os candidatos gastaram 

juntos por eleitor25 e conclui que o valor não é exagerado.26  

As tentativas de redução de gastos das campanhas eleitorais a qualquer custo 

têm aos menos três efeitos colaterais. Em primeiro lugar, via de regra, elas são feitas 

por meio de medidas que impactam negativamente na realização das campanhas 

eleitorais, com diminuição do tempo de sua realização e/ou limitação dos meios de as 

formas de propaganda eleitoral. Isso pode gerar um enorme déficit democrático, na 

medida em que potencialmente são reduzidos, tanto em tempo, como em meios, os 

aspectos inerentes aos debates democráticos em sentido amplo.   

Em segundo lugar, limitações excessivas podem contribuir para a prática de 

movimentações financeiras ocultas. O famoso caixa dois – prática ilícita e que tem 

sido enquadrada pela jurisprudência como crime previsto no artigo 350 do Código 

Eleitoral. E isso prejudica, inegavelmente, a transparência e o voto informado, 

aumentando o déficit democrático. Além de, potencialmente, prejudicar aqueles que 

se portaram dentro dos limites previstos na legislação, com a quebra do princípio da 

igualdade de oportunidades entre os candidatos. 

                                                           
22 SPECK, Bruno Wilhelm. O Financiamento Político e a Corrupção no Brasil. In: BIASON, Rita de 
Cássia (org.). Temas de Corrupção Política. São Paulo: Balão Editorial, 2012. p. 52. 
23 Idem, p. 50. 
24 Ibidem, p. 61. 
25 Ibidem, p. 62. 
26 Ibidem, p. 63. 
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Por fim, é importante observar que candidatos que ainda não são políticos e 

não ocupam cargos eletivos, bem como aqueles que não são famosos, necessitam, 

em regra, de maior espaço e mais recursos financeiros para poderem participar do 

processo eleitoral com condições de lograr êxito na disputa. Portanto, limitações 

excessivas podem prejudicar a renovação. 

Ocorre, contudo, que se as limitações excessivas podem prejudicar o debate 

democrático, contribuir para a utilização de caixa dois e dificultar a renovação política, 

não se pode perder de vista que, por outro lado, as limitações existem para evitar que 

o poderio econômico de um determinado candidato ou mesmo de seus apoiadores 

sejam capazes de prejudicar a igualdade de oportunidades nas competições 

eleitorais.  

Desse modo, a ausência de limites, como ocorria na prática até a entrada em 

vigor da Lei nº 13.165/2015, também poderia ser prejudicial ao debate democrático. A 

dificuldade reside em encontrar limites que, de um lado, não prejudiquem o debate 

democrático e não estimulem o caixa dois (prática ilícita, relativa à utilização de 

recursos não contabilizados e não informados à Justiça Eleitoral), e, de outro, não 

tenham potencialidade para ensejar a quebra da igualdade entre os diversos 

candidatos. 

Assim, a legislação inerente ao financiamento das campanhas eleitorais e aos 

limites de gastos de gastos de campanha deve ser analisada com cuidado. Eventuais 

mudanças, seja pela via legislativa, ou por meio de decisões proferidas pelo STF em 

sede de controle concentrado de inconstitucionalidade necessitam ser refletidas com 

parcimônia, de modo a não enfraquecer o debate democrático em sentido amplo.  

Afinal, recursos financeiros são imprescindíveis para a realização de qualquer 

campanha eleitoral. 

Em tese, o financiamento das campanhas pode ser: exclusivamente privado, 

quando não são utilizados recursos públicos, seja de maneira direta (recursos 

financeiros) ou indireta (ex.: tempo de rádio e televisão ou utilização de bens ou 

serviços públicos); misto, quando concorrem recursos públicos e privados; ou 

exclusivamente público, nas hipóteses em que todos os recursos aplicados em 

campanha, direta ou indiretamente, provêm de fontes públicas. 

A importância da regulação da matéria decorre do fato de que, se o dinheiro é 

fundamental para a realização das campanhas, por outro lado, é preciso garantir a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos e partidos políticos, bem como evitar 
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o abuso do poder econômico, que, uma vez ocorrido, prejudica a legitimidade do 

pleito. 

Assim, o disciplinamento deve considerar problemas como: a possiblidade de 

distorção das disputas eleitorais por meio de eventual peso desmedido da distribuição 

dos recursos de campanha;27 a igualdade de oportunidades entre os candidatos e os 

partidos políticos; e a eventual dependência dos candidatos e partidos políticos de 

seus financiadores de campanha,28 o que pode favorecer atos de corrupção. 

Além disso, é preciso perquirir qual a estratégia de regulação a ser aplicada: 

(a) autorregulação, por meio da atuação dos próprios partidos políticos, com base em 

regras que tracem o disciplinamento mínimo da questão, (b) valorização da 

transparência ou (c) emprego de mecanismos mais restritivos.29 

Nesse ponto, ainda que Constituição Federal não trate especificamente de 

financiamento eleitoral,30 delimita balizas mínimas sobre o tema, determinando que os 

partidos políticos prestem contas à Justiça Eleitoral. A justiça especializada analisará 

as prestações de contas nos termos previstos na Lei dos Partidos Políticos e na Lei 

das Eleições, o que afasta a possibilidade de autorregulação pelas próprias 

agremiações.31 

Por outro lado, a criação de limitações excessivas ao financiamento eleitoral 

também não se mostra a melhor saída sob pena de “(a) prejudicar a divulgação das 

candidaturas e o debate político, dado que a arrecadação de fundos é primordial para 

a realização da propaganda eleitoral; e, ainda, de (b) inviabilizar o exercício da 

atividade fiscalizatória.”32 

                                                           
27 SPECK, Bruno Wilhelm. O Financiamento das Campanhas Eleitorais. In: AVRITZER, Leonardo; 
ANASTASIA, Fátima. Reforma Política no Brasil. Belo Horizonte, 2006: UFMG. p. 154. 

28 SANTANO, Ana Cláudia. O Financiamento da Política. Teoria geral e experiências no direito 
comparado. Curitiba, 2016: Íthala. 2. ed. p. 37-38 e p. 155. 

29 RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de Partidos e Campanhas – Fundos Públicos versus 
Fundos Privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo – SP, n. 73, 2005, p. 7. 

30 SARMENTO, Daniel; OSORIO, Aline. Uma Mistura Tóxica: Política, Dinheiro e o Financiamento das 
Eleições. In: SARMENTO, Daniel (coord). Jurisdição Constitucional e Política. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 675. 

31 JORGE, André Guilherme Lemos; SOARES, Michel Bertoni. Financiamento eleitoral por pessoas 
jurídicas: a influência do poder econômico sobre a democracia. Revista de Informação Legislativa: 
RIL, v.  54, n.  216, p.  87-104, out./dez. 2017. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/54/216/ril_v54_n216_p87.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2018. p. 
99. 

32 Idem, p. 99. 
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É importante destacar que limitações excessivas, pela dificuldade de 

fiscalização, acabam por incentivar comportamentos direcionados à burlar a 

legislação, como a utilização de recursos não declarados (caixa dois).33 

Nesse sentido, não há meios para se verificar se a redução das arrecadações 

verificada nos pleitos de 2016 e 2018 não ocorreu apenas nos números que são 

declarados à Justiça Eleitoral, a título de cumprir os novos limites de gastos previstos 

na legislação de regência. Ou seja, não há como medir a existência de caixa dois. 

A regulamentação do financiamento das campanhas deve se pautar em 

medidas que possam ser efetivamente fiscalizadas pela Justiça Eleitoral, não 

prejudiquem o debate acerca das candidaturas e ainda privilegiem a transparência, 

para permitir que os eleitores tenham condições de averiguar quem são os 

financiadores das campanhas de candidatos e partidos políticos e, desta maneira, 

detenham maiores elementos de informação na definição de seus votos. 

Sempre quando as regras de financiamento de campanha são concebidas, é 

fundamental considerar nos debates levados a efeito para definição da 

regulamentação quais os objetivos serão buscados. Na visão de Speck, esses 

objetivos podem ser (a) o fortalecimento do cidadão no sistema representativo, (b) o 

equilíbrio de forças entre candidatos e partidos políticos e (c) a limitação à influência 

do poder econômico no processo eleitoral. De acordo com o autor, contudo, são os 

legisladores, cidadãos e os partidos políticos que devem definir qual a finalidade a ser 

perseguida pela legislação de regência da matéria.34 

Acerca das fontes do financiamento eleitoral, Ana Cláudia Santano observa 

que, inicialmente, o financiamento das campanhas era realizado de maneira privada, 

o que favorecia os partidos burgueses ou partidos de quadros, compostos por pessoas 

notáveis e com grande capacidade econômica, que se financiavam com recursos de 

seus próprios membros e não necessitavam de ajuda estatal.35 

Duverger entendia que tal situação não traria problemas, pois os partidos 

socialistas, na visão do autor, poderiam sobreviver e competir graças às contribuições 

                                                           
33 ZAVASCKI, Teori. Financiamento Eleitoral de Partidos Políticos: A Questão Constitucional. In: In: 
NORONHA, João Otávio de; PAE KIM, Richard (Coord.). Sistema Político e Direito Eleitoral 
Brasileiros: Estudos em Homenagem ao Ministro Dias Toffoli. São Paulo: Atlas, 2016, p. 751. 

34 SPECK, Bruno Wilhelm. Pensando a reforma do sistema de financiamento da política no Brasil. In: 
Revista Parlamento e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 99-114, jan./jun. 2015, p. 111. 

35 SANTANO, Ana Cláudia. O Financiamento da Política. Teoria geral e experiências no direito 
comparado. Curitiba, 2016: Íthala. 2. ed., p. 49. 
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de seus membros e filiados, que eram em maior número frente aos partidos de 

quadros e caracterizavam as tais agremiações como partidos de massas.36 

Ao contrário do que supunha o autor francês, entende-se que o financiamento 

exclusivamente privado pode, sim, colocar em condição de desigualdade os partidos 

compostos por pessoas abastadas e os partidos que não possuem relação com os 

detentores do poder econômico.  

Dito de outro modo, o financiamento exclusivamente privado coloca em xeque 

o princípio da igualdade de oportunidades entre os partidos políticos e seus 

respectivos candidatos. Além disso, pode tornar os partidos dependentes de seus 

financiadores. 

A esse respeito, Ana Cláudia Santano afirma que o modelo de financiamento 

exclusivamente privado seria prejudicial à independência dos partidos e “não 

garantiria a igualdade de oportunidades entre tais agremiações”, por “favorecer aos 

setores economicamente mais fortes da sociedade”.37 

Rollo, Silva e Almeida observam ainda que tal modalidade de financiamento 

poderia fazer com que interesses escusos se sobrepusessem aos interesses dos 

próprios membros e filiados aos partidos políticos.38 

Speck ressalta que, diante da necessidade de recursos para que as campanhas 

possam ser promovidas e, assim, levar as mensagens aos eleitores, há uma 

dificuldade muito grande em regular adequadamente a matéria para que eventuais 

limitações ou mesmo incentivos sejam utilizados de modo a evitar deformações da 

competição eleitoral.39 

Ressalta que, diante disso, há três diferentes possíveis estratégias que vêm 

sendo utilizadas nos últimos anos: (a) o estabelecimento de vedações quanto a 

possibilidade de determinadas pessoas ou entes contribuírem para as campanhas 

eleitorais e a fixação de limites para as doações; (b) a substituição de fontes de 

                                                           
36 DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 399. 

37 Idem, p. 51. 

38 ROLLO, Alberto Luiz; SILVA, Raphael José de Oliveira; ALMEIDA, Renato Ribeiro. Financiamento 
de Campanhas Eleitorais e dos Partidos Políticos. In: LEMBO, Cláudio (coord); CAGGIANO, Monica 
Herman S. (org). Reforma Política: Um Mito Inacabado. Barueri, 2017: Manole, p. 28. 

39 SPECK, Bruno Wilhelm. Reagir a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento 
político no Brasil. Cadernos Adenauer, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 123-159, set. 2005, p. 127. 
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doações privadas por financiamento público; e (c) a valorização da transparência na 

perspectiva de fomento ao voto informado.40 

Óscar Sánchez Muñoz analisa as implicações do princípio da igualdade de 

oportunidades nas competições eleitorais no financiamento eleitoral, a partir do direito 

espanhol, e menciona a existência de medidas negativas e positivas, tendentes à 

busca pela igualdade.41 As medidas negativas, por óbvio, caracterizam vedações e 

restrições ao financiamento eleitoral e as positivas se referem ao incentivo prestado 

pelo Estado às campanhas eleitorais. 

É possível considerar que no Brasil as três estratégias mencionadas por Speck 

são aplicadas ao financiamento eleitoral: a Lei das Eleições caracteriza inúmeras 

entidades como fontes vedadas de doação e impõe limites às doações realizadas por 

pessoas físicas (arts. 23, § 1º e 24, da Lei nº 9.504/97); os partidos políticos recebem 

recursos do fundo partidário e podem aplicá-los em campanha; foi criado o Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha, composto por recursos do erário; o 

financiamento estatal direto concorre ainda com medidas de financiamento indireto, 

como o acesso aos programas de rádio e televisão para a campanha eleitoral; prevê-

se mecanismos relacionados à transparência e ao voto informado, com a 

determinação de que os candidatos e partidos políticos enviem relatórios financeiros 

e prestação de contas parcial, antes das eleições, para divulgação pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (art. 28, § 4º, da Lei nº 9.504/97). 

Todavia, as referidas medidas não impediram o crescimento de gastos 

eleitorais no Brasil entre 2002 e 2014, nem práticas irregulares relacionadas com 

arrecadação e gastos de campanha.  

Isso tudo suscita o debate no seguinte sentido: a adoção do financiamento 

eleitoral exclusivamente público não seria a saída para conter os recursos irregulares, 

preservar a competição eleitoral, combater a corrupção e ainda garantir a igualdade 

de oportunidades entre candidatos e partidos políticos? 

Delia Ferreira Rubio lembra que a destinação de recursos públicos para as 

atividades político-partidárias não é novidade, tendo surgido depois da Segunda 

Guerra Mundial, a partir da constitucionalização dos partidos políticos e do 

                                                           
40 SPECK, Bruno Wilhelm. Reagir a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento 
político no Brasil. Cadernos Adenauer, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 123-159, set. 2005, p. 127-128. 

41 MUÑOZ, Óscar Sánches. La Igualdade de Oportunidades en las Competiciones Electorales. 
Madrid, 2007: Centro de Estudos Políticos y Constitucionales, p. 179. 
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reconhecimento de tais entidades como essenciais às democracias 

contemporâneas.42 

Assim, uma das razões iniciais para a adoção de medidas de financiamento 

público foi a constatação de que era preciso investir na democracia, conforme observa 

Ana Cláudia Santano.43 

Sanseverino considera que o financiamento exclusivamente público teria como 

aspectos favoráveis: (a) a equidade entre partidos e candidatos; (b) a maior 

publicidade de arrecadações e gastos; (c) a essencialidade dos partidos políticos no 

regime democrático, de modo que suas atuações devem ser estimuladas.44 

Rollo, Silva e Almeida acrescentam ainda que o financiamento público 

exclusivo poderia facilitar a fiscalização dos recursos aplicados em campanha, por 

derivarem de uma única fonte.45 

Por seu turno, Casseb afirma que o principal argumento favorável ao 

financiamento público das campanhas seria a garantia da independência dos 

candidatos em face do poder econômico. O financiamento público evitaria que o poder 

econômico influenciasse as eleições, de acordo com o autor, cumprindo com o 

disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal.46 

Fixados os argumentos favoráveis ao financiamento público exclusivo das 

campanhas eleitorais, passa-se à análise de cada um deles. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a adoção desse modelo de financiamento, por 

si só, não é garantia de maior equidade entre os candidatos e partidos políticos. Ou 

seja, não promove automaticamente o respeito ao princípio da igualdade de 

oportunidades nas competições eleitorais. Uma vez que, nesse aspecto, não é a fonte 

                                                           
42 RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de Partidos e Campanhas – Fundos Públicos versus 
Fundos Privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo – SP, n. 73, 2005, p. 8. 

43 SANTANO, Ana Cláudia. O Financiamento da Política. Teoria geral e experiências no direito 
comparado. Curitiba, 2016: Íthala. 2. ed, p. 104. 

44 SANSEVERINO, Francisco de Assis Vieira. Financiamento de Campanha Eleitoral - Entre o Público 
e o Privado. In: RAMOS, André de Carvalho. Temas de Direito Eleitoral no Século XXI. Brasília: 
ESMPU, 2012, p. 256. 

45 ROLLO, Alberto Luiz; SILVA, Raphael José de Oliveira; ALMEIDA, Renato Ribeiro. Financiamento 
de Campanhas Eleitorais e dos Partidos Políticos. In: LEMBO, Cláudio (coord); CAGGIANO, Monica 
Herman S. (org). Reforma Política: Um Mito Inacabado. Barueri, 2017: Manole, p. 22. 

46 CASSEB, Paulo Adib. Vantagens e Desvantagens do Financiamento Público de Campanhas 
Eleitorais. CAGGIANO, Monica Herman S. (coord). Direito Eleitoral em Debate: Estudos em 
Homenagem a Cláudio Lembo. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 177. 
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de financiamento, exclusivamente, que determina ou não uma relação isonômica entre 

os envolvidos no processo eleitoral. 

Ana Cláudia Santano observa que o princípio de igualdade de oportunidades 

se refere à igualdade na origem, pela qual o “Estado deve garantir um ponto de partida 

igual para todos, de maneira neutra e imparcial” e ainda atuar de maneira positiva para 

que a igualdade possa ser verificada.47 Destaca também que 

 

...a igualdade de oportunidades não pode significar uma igualdade de 
tratamento absoluta, que não observe a representatividade de cada força 
política. Tratar de maneira desproporcional aos partidos com um baixo nível 
de representatividade seria também privilegiá-los indevida e 
injustificadamente, e ao mesmo tempo conceder mais vantagens aos 
cidadãos que elegeram participar da política por meio de um partido 
pequeno.48 

 

A autora lembra que uma das grandes dificuldades da adoção do financiamento 

público exclusivo é, justamente, o estabelecimento de critérios para a distribuição dos 

recursos públicos entre os candidatos e partidos políticos. Assim, ressalta que a 

decisão é fundamental, podendo ou manter o status quo partidário ou favorecer o 

pluripartidarismo.49 

No mesmo sentido, Delia Ferreira Rubio observa que a ampliação da 

participação e o equilíbrio das disputas dependem da forma como os recursos são 

distribuídos, enfatizando que os critérios de distribuição baseados no número de 

cadeiras parlamentares podem não gerar maior competição, mas privilegiar aqueles 

que já estão no poder.50 

Portanto, sem embargo da necessidade de que o Estado incentive os partidos 

políticos, constituindo o financiamento público direto uma medida interessante nesse 

sentido, a adoção desse modelo com exclusividade não garante, por si só, a igualdade 

de oportunidades entre candidatos e partidos políticos. Isso depende do 

estabelecimento de critérios de distribuição que efetivamente favoreçam a 

competividade e o pluralismo político. 

                                                           
47 SANTANO, Ana Cláudia. O Financiamento da Política. Teoria geral e experiências no direito 
comparado. Curitiba, 2016: Íthala. 2. ed, p. 110. 

48 Idem, p. 112. 

49 Ibidem, p. 113. 

50 RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de Partidos e Campanhas – Fundos Públicos versus 
Fundos Privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo – SP, n. 73, 2005, p. 9. 
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Acerca do argumento de que o financiamento exclusivamente público poderia 

contribuir para uma maior transparência na arrecadação e nos gastos eleitorais, 

melhorando o processo de fiscalização das contas de candidatos e partidos políticos, 

é importante destacar que sua adoção não eliminaria práticas relacionadas ao 

financiamento irregular.51 Sem a existência de mecanismos eficientes de fiscalização 

para identificar e sancionar arrecadações vindas de fontes privadas, o financiamento 

público exclusivo seria inócuo do ponto de vista da transparência. 

Sobre esse tema, inclusive, é importante ressaltar que a legislação eleitoral 

brasileira já detém uma série de mecanismos que permitem transparência sobre as 

arrecadações e gastos eleitorais declarados. Exemplo disso são os relatórios 

financeiros de campanha, que devem ser enviados pelos candidatos e partidos 

políticos à Justiça Eleitoral no prazo de setenta e duas horas, contadas do 

recebimento das doações financeiras. Outro bom mecanismo é a prestação de contas 

parcial, remetida pelos candidatos e partidos políticos entre 9 e 13 de setembro, pois 

contém informações sobre todos os recursos arrecadados e gastos realizados, com a 

identificação dos respectivos doadores e fornecedores de campanha.  

Os relatórios financeiros e as prestações de contas parciais são divulgados pelo 

TSE, permitindo que o eleitor tenha conhecimento sobre os doadores e os 

fornecedores, relativamente a grande parte das movimentações de campanha antes 

da realização das eleições.  

Posteriormente ao pleito e à entrega das prestações de contas finais, os dados 

consolidados do financiamento eleitoral continuam a ser divulgados pelo TSE. 

Também são divulgados no site do TSE os extratos eletrônicos das contas de 

campanha e as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, assim que as instituições 

bancárias e as fazendas públicas, respectivamente, enviam esses documentos à 

Justiça Eleitoral. 

Portanto, no que se refere à transparência, o Brasil se utiliza de inúmeros 

instrumentos com vistas a promover o voto informado, não faltando mecanismos para 

que os eleitores tenham conhecimento sobre arrecadações e gastos declarados, bem 

como sobre informações adicionais, como extratos bancários e notas fiscais 

eletrônicas.  

                                                           
51 Ibid., p. 125. 
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O grande problema do ponto de vista da transparência são arrecadações e 

gastos de campanha não declarados, que podem vir ou não a ser descobertos nos 

trabalhos de auditoria das prestações de contas de candidatos e partidos políticos. 

Ocorre que esse problema não desaparece como reflexo da simples adoção do 

financiamento exclusivamente público. 

A medida extinguiria o financiamento privado e deveria, portanto, ser 

acompanhada do aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização e de imposição 

de sanções. Todavia, a história demonstra que medidas muito restritivas tendem a ser 

inócuas e prejudicam a transparência.  

Nesse sentido, relembra-se que há mais de vinte anos a Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) do caso Collor concluiu que empresas, as quais eram ao tempo da 

eleição presidencial de 1989 fontes vedadas de arrecadação, contribuíam às 

campanhas eleitorais de maneira oculta, ou seja, por meio de caixa dois, constando 

do respectivo relatório a recomendação de que passassem a ser permitidas as 

doações oriundas de pessoas jurídicas, com vistas à garantia da transparência, como 

observa Ferreira.52 

Ainda no que toca à questão da transparência, é importante observar que a 

população em geral não tem conhecimento de que o TSE divulga as arrecadações e 

os gastos de campanha antes do pleito na sua página na internet. Não há também 

uma cultura de acompanhamento e verificação desses dados. 

Por outro lado, o argumento de que o financiamento público diminui a 

dependência de partidos políticos e candidatos de fontes de financiamento privado, 

evitando, assim, abuso de poder econômico e estabelecimento de relações escusas, 

também deve ser analisado com parcimônia. 

De início, é preciso destacar que essa premissa faz sentido caso seja 

considerado que não haverá doações ocultas (caixas dois); do contrário, continuará a 

haver relações entre candidatos e partidos políticos, de um lado, e fontes de 

financiamento privado de outro, e, isso pode impactar diretamente na transparência53 

e no voto informado. 

                                                           
52 FERREIRA, Lara Marina. O financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais no 
contexto da reforma política brasileira. Estudos Eleitorais, Brasília, v. 6, n. 1, p. 91-110, jan./abr. 2011. 
Disponível em <http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/320>. Acesso em: 10 jan. 2018, p. 
97. 

53 RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de Partidos e Campanhas – Fundos Públicos versus 
Fundos Privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo – SP, n. 73, 2005, p. 10. 
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Outrossim, sendo todas as doações privadas realizadas de forma oculta (caixa 

dois), seria muito mais fácil esconder as relações entre os candidatos e partidos 

políticos e seus financiadores, dificultando a identificação e a investigação de 

possíveis desvios ocorridos no curso dos mandatos. 

Também é importante ressaltar que há uma premissa equivocada sendo 

difundida sempre que se debate o financiamento privado, consistente no falso 

entendimento de que todas as doações realizadas por particulares carregam consigo 

interesses escusos de doadores que no futuro cobrarão vantagens indevidas dos 

mandatários eleitos em virtude da contribuição realizada às campanhas eleitorais.  

Nesse ponto, a adoção do financiamento exclusivamente público ignoraria que 

os particulares podem ter interesses legítimos em apoiar uma determinada campanha, 

exercendo a sua liberdade de expressão pela via do financiamento eleitoral, ao 

destinar recursos a candidatos e partidos políticos afinados com a sua ideologia. 

Demais disso, é importante ressaltar que quando se pretende dar cabo às 

relações entre poder econômico e candidatos e partidos políticos com a finalidade de 

combater a corrupção, utilizando o direito eleitoral como mecanismo prestante a tanto, 

deixa-se de considerar que a maior parte dos problemas relacionados ao tema são 

muito mais atinentes ao direito administrativo54 e à governança pública, ocorrendo 

após o término do processo eleitoral. 

Destaque-se ainda, como relembra Delia Ferreira Rubio, que a implantação do 

financiamento público como antídoto à corrupção não tem comprovação empírica: 

 

O efeito do financiamento público como antídoto contra a corrupção não tem 
corroboração empírica suficiente. De fato, episódios de corrupção associados 
ao financiamento da política verificam-se tanto em países que preveem o 
financiamento público quanto naqueles que não os contemplam. Casos como 
o do chanceler alemão Helmut Kohl, o dos 'Amigos de Fox' no México e o dos 
que redundaram nos processos da operação Mãos Limpas (Mani Pulite) na 
Itália se deram em contextos de sistemas com financiamento público de 
partidos e campanhas.55 

 

Por fim, é preciso destacar os aspectos desfavoráveis do financiamento 

exclusivamente público.  

                                                           
54 SALGADO, Eneida Desiree; GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. A reforma da vez: PEC 77 e a 
democracia intrapartidária. Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/a-reforma-da-vez-pec-77-e-a-
democracia-intrapartidaria-29082017>. Acesso em: 30 ago. 2017. 

55 RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de Partidos e Campanhas – Fundos Públicos versus 
Fundos Privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo – SP, n. 73, 2005, p. 10. 
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Ana Cláudia Santano relembra alguns pontos tratados pela doutrina, tais como: 

a possibilidade de petrificação do sistema de partidos, mediante dificuldades para o 

surgimento de novas forças partidárias, com quebra do princípio da igualdade de 

oportunidades; as desigualdades entre as pequenas e grandes agremiações; e 

possíveis prejuízos à democracia interna, com cristalização das estruturas de 

direção.56 

Acerca da questão da possível petrificação, ou seja, da manutenção do status 

quo partidário como decorrência do financiamento exclusivamente público, Speck 

reconhece que este risco pode decorrer dos critérios estabelecidos para a distribuição 

dos fundos públicos.57 A situação é facilmente verificável na hipótese de os critérios 

se basearem exclusivamente na votação ou no número de cadeiras no legislativo 

obtidas na eleição anterior. 

Speck ainda relata a possível dependência dos partidos políticos com relação 

ao Estado.58 Daniel Zovatto destaca a mesma preocupação ao mencionar que o 

financiamento exclusivamente público poderia acarretar estatização e ossificação das 

agremiações.59 

Referida dependência pode repercutir negativamente na relação entre os 

partidos e suas bases, pois, sendo financiadas exclusivamente com recursos públicos, 

as agremiações não teriam necessidade de se socorrer de seus filiados e de terceiros 

para manter suas atividades ordinárias e participar das eleições.60 Assim, o 

financiamento exclusivamente público pode acarretar distanciamento dos partidos em 

relação à sociedade e aumentar a crise de representatividade que afeta as 

agremiações. 

De outra banda, é possível realizar o raciocínio inverso: contribuições privadas 

podem ser positivas, uma vez que demonstram o relacionamento do partido com a 

                                                           
56 SANTANO, Ana Cláudia. O Financiamento da Política. Teoria geral e experiências no direito 
comparado. Curitiba, 2016: Íthala. 2. ed, p. 125. 

57 SPECK, Bruno Wilhelm. Reagir a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento 
político no Brasil. Cadernos Adenauer, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 123-159, set. 2005, p. 156. 

58 Idem, p. 155. 

59 ZOVATTO, Daniel. Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais na América Latina: Uma 
Análise Comparada. Opinião Pública, Campinas, v. 11, n. 2, p.287-336, out. 2005, p. 300. 

60 Idem, p. 300. 
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sociedade, ou seja, o seu enraizamento social, de modo que pequenas doações 

vindas de vários financiadores seriam uma prática positiva.61 

Também como efeito negativo do financiamento exclusivamente público, tem-

se a necessidade de aumento dos recursos públicos que necessitarão ser destinados 

às agremiações para a manutenção de suas atividades ordinárias e promoção de 

candidaturas.  

Delia Ferreira Rubio observa que a necessidade de maiores aportes de 

recursos públicos para o financiamento da política pode gerar questionamentos por 

parte da sociedade. Especialmente em países subdesenvolvidos e que apresentam 

inúmeras demandas sociais não atendidas, de modo que a medida poderia não gozar 

de legitimidade social, tendo como efeito o aumento da desconfiança nos partidos 

políticos e o agravamento da crise de representatividade.62 

Entende-se que essa questão é central no caso brasileiro. Com efeito, 

considerando o alto grau de desigualdade social existente no país, os inúmeros 

direitos sociais não atendidos, os índices de desconfiança da população nos partidos 

políticos e nos Poderes Legislativo e Executivo federais, as recentes medidas 

macroeconômicas e reformas que afetam direitos sociais, como o congelamento dos 

gastos públicos e os debates atinentes à reforma da previdência, a adoção do 

financiamento exclusivamente público não teria legitimidade social e aumentaria a 

crise de representatividade. 

Assim, entende-se que melhor solução se encontra no já adotado 

financiamento misto, que permite combinar as vantagens entre o financiamento 

público (menor necessidade de recursos privados, com possibilidade de contribuição 

para a diminuição da dependência das agremiações com relação aos financiadores 

de campanha e reconhecimento da importância do papel exercido pelas agremiações 

nas democracias contemporâneas) e o financiamento privado (possibilidade de 

permissão do enraizamento social das agremiações). 

 

1.1 Baixo envolvimento das pessoas físicas e alternativas 

 

                                                           
61 SPECK, Bruno Wilhelm. Reagir a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento 
político no Brasil. Cadernos Adenauer, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 123-159, set. 2005, p. 155. 

62 RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de Partidos e Campanhas – Fundos Públicos versus 
Fundos Privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo – SP, n. 73, 2005, p. 9. 
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No contexto das doações privadas, as doações de pessoas jurídicas foram a 

principal fonte de receitas de candidatos e partidos políticos nas eleições realizadas 

no Brasil entre 2002 e 2014. Não é possível realizar um levantamento mais preciso do 

período anterior, tendo em vista que as prestações de contas eleitorais realizadas 

antes de 2002 ainda não eram informatizadas e seus dados não eram disponibilizados 

de forma consolidada.63 

Mesmo com a importância das doações de pessoas jurídicas nos valores totais 

das doações realizadas, impende consignar que o grau de envolvimento das 

empresas com o financiamento eleitoral era baixo. Essa é a conclusão que se extrai 

a partir da análise do número de pessoas jurídicas que doavam e o número total de 

CNPJs ativos no Brasil. 

Nesse sentido, Carazza afirma que na eleição de 2010 apenas 21.513 

empresas realizaram doações. Naquele ano, o número de pessoas jurídicas com 

cadastro ativo perante Receita Federal do Brasil era de 512.568, de acordo com dados 

do IBGE. Dessa maneira, o percentual de empresas ativas que contribuíram para as 

campanhas eleitorais em 2010 foi de cerca de 4%.64 

Mesmo assim, considerados os valores totais que eram destinados pelas 

empresas às campanhas eleitorais, a proibição de doações por pessoas jurídicas 

impactou diretamente sobre o financiamento eleitoral. Nas eleições de 2016, primeiro 

pleito sem doações de empresas, e com recursos públicos ainda não tão significativos 

como em 2018, os recursos provenientes dos próprios candidatos ganharam maior 

importância em termos percentuais: 

 

Eleição Recursos dos 

próprios 

candidatos (R$) 

Valor total 

arrecadado por 

candidatos e 

partidos políticos 

(R$) 

Percentual dos 

valores 

provenientes dos 

próprios 

candidatos (%) 

2014 377.006.656,10 4.815.705.789,00 7,83 

2016 1.100.261.241,52 3.707.650.509,75 29,7 

                                                           
63 SPECK, Bruno Wilhelm. Game Over: duas décadas de financiamento de campanhas com doações 
de empresas no Brasil. Revista de Estudios Brasileños. 2016. v. 3, n. 4, p. 128. 
64 CARAZZA, Bruno. Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 44. 
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2018 447.525.266,78 3.134.369.780,04 14,28 

 

A partir da proibição de doações de pessoas jurídicas a candidatos e partidos 

políticos no Brasil, decorrente da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ADI 4650, as pessoas físicas e as doações provenientes dos próprios 

candidatos – que não deixam de ser pessoas físicas – se tornaram as únicas fontes 

possíveis de recursos privados para as campanhas eleitorais. 

De acordo com o artigo 23, § 1º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), as 

pessoas físicas podem efetuar doações de campanha até o limite 10% da renda bruta 

auferida pelo doador no ano anterior ao da eleição. Esse limite, contudo, não se aplica 

às doações de recursos estimáveis em dinheiro, referentes à utilização de bens 

móveis ou imóveis do doador ou à prestação de serviços por esse em função de 

campanhas eleitorais, desde que o valor estimado não ultrapasse o limite de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) por doador (art. 23, § 7º, da Lei das Eleições). 

Em caso de inobservância do limite de doações, o doador se sujeita à multa no 

valor de até 100% da quantia em excesso (art. 23, § 3º, da Lei das Eleições). A 

verificação quanto ao cumprimento ou não pelos doadores dos limites estabelecidos 

envolve um procedimento complexo, deflagrado apenas após a realização da eleição. 

 Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.553/2018 determina que até de 31 de 

dezembro do ano da eleição o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidará os dados 

referentes a todas as doações eleitorais realizadas por cada pessoa física, a partir do 

respectivo CPF (art. 29, § 4º, inciso I, alínea a), e encaminhará a consolidação à 

Receita Federal até 30 de maio do ano seguinte (art. 29, § 4º, inciso II). 

 Posteriormente, a Receita Federal realizará cruzamento entre os dados 

constantes da relação de doadores para verificar eventual extrapolação do limite de 

doações, remetendo notícias de possíveis irregularidades ao Ministério Público 

Eleitoral (MPE) do domicílio eleitoral do doador até 30 de julho do ano seguinte ao da 

eleição (art. 29, § 4º, inciso III, da Res. TSE nº 23.553/2018).  

 De posse de tais dados, o MPE poderá propor representação por doação acima 

do limite, objetivando a aplicação de multa de até cem por cento da quantia em 

excesso ao doador (art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97).  

  A esfera própria e específica para apuração de eventual extrapolação por limite 

de doação é a representação por doação acima do limite, no bojo da qual poderá ser 
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procedida a quebra do sigilo fiscal do doador para produção das provas necessárias 

à verificação da ocorrência ou não de doação acima do permitido. 

 A referida ação é proposta exclusivamente em face do doador, a teor do 

disposto no art. 23, § 3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). A doutrina é unânime 

a respeito da legitimidade passiva exclusiva do doador na representação por doação 

acima do limite legal. Nesse sentido, manifestam-se José Jairo Gomes,65 Luiz Carlos 

dos Santos Gonçalves,66 Marlon Reis,67 Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de 

Moura Agra.68 

 A jurisprudência também é pacífica acerca da questão, conforme julgados 

proferidos pelas Cortes Eleitorais, ex vi TSE AgR-REspe nº 54915 e AgR-REspe nº 

77925 e TRE/SP Recurso Eleitoral nº 51-15.2013.6.26.0166.  

Não há no Brasil uma tradição de doações realizadas por pessoas físicas. 

Pouquíssimos cidadãos se envolvem no financiamento de campanhas, se levarmos 

em conta o percentual daqueles que contribuem com o total de eleitores alistados. 

Abaixo, uma tabela com o número de pessoas físicas (PF) que realizaram doações 

nos últimos três pleitos e o percentual de eleitores que contribuíram: 

 

Eleição Total doadores PF Número de 

eleitores aptos a 

votar 

Percentual de 

eleitores que 

doaram 

2014 124.417 142.822.046 0,09% 

2016 712.643 144.088.912 0,5% 

2018 145.584 147.306.275 0,1% 

Tabela elaborada pelo autor a partir dados extraídos do repositório de dados eleitorais 

Dados brutos disponíveis em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, acesso em 

7.4.19 

 

De acordo com esses números, verifica-se que o percentual de eleitores que 

contribuíram com as campanhas nas eleições gerais de 2014 e 2018 ficou próximo de 

                                                           
65 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 12 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016, p. 452. 
66 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 195. 
67 REIS, Marlon. Direito Eleitoral Brasileiro. Brasília: Alumnus, 2012, p. 207. 
68 VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito Eleitoral. São 
Paulo: Sairava, 2009, p. 227. 
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0,1% do total de eleitores aptos a votar. Já nas eleições municipais de 2016, o 

percentual, foi consideravelmente mais alto, correspondendo a 0,5% do eleitorado.  

A razão de ser da diferença vem a ser o fato de que as eleições municipais se 

destinam ao preenchimento de um número bem maior de cargos, o que faz com que 

o número de candidatos também seja superior. Nesse sentido, a tabela a seguir 

demonstra a diferença entre o total de candidaturas no Brasil nas eleições de 2014, 

2016 e 2018: 

 

Eleição Total de candidatos 

2014 26.174 

2016 496.928 

2018 29.085 

Tabela elaborada pelo autor a partir dados extraídos do repositório de dados eleitorais 

Dados brutos disponíveis em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-

eleitorais, acesso em 7.4.19 

 

Dividindo o número de doadores pelo total de candidatos, em cada pleito, 

verifica-se que: (a) na eleição de 2014, houve, em média, cerca de 4,8 doadores por 

candidato; (b) no processo eleitoral de 2016, a média foi de aproximadamente 1,4 

doadores por candidato; (c) no certame de 2018, houve, em média, 5 doadores por 

candidato. As médias, todavia, tendem a ser menores, pois as pessoas físicas não 

doaram apenas para candidatos; também contribuíram para partidos políticos. 

Quanto valores totais de contribuições provenientes de pessoas físicas, 

verifica-se que o montante é superior em eleições municipais do que em eleições 

gerais. Todavia, a média doada por candidato é superior no caso das eleições gerais, 

considerando-se nessas há muito menos concorrentes: 

 

Eleição Valor total doado 

por pessoas 

físicas (R$) 

Número de 

candidatos 

Média: valor 

total/número de 

candidatos (R$) 

2012 1.276.068.717,84 481.783 2.648,64 

2014 556.860.093,90 26.174 21.275,31 

2016 1.366.708.981,83 496.928 2.750,32 

2018 557.174.258,38 29.085 19.156,76 
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Tabela elaborada pelo autor a partir dados extraídos do repositório de dados eleitorais 

Dados brutos disponíveis em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, acesso em 

7.4.19 

Não foram consideradas as doações realizadas a partidos políticos. O escopo do 

levantamento foi apenas verificar qual a média de valor doado por pessoas físicas pelo total 

de candidatos 

 

Os números demonstram um baixíssimo envolvimento das pessoas físicas com 

o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil. Isso coloca como desafio para 

partidos e candidatos a busca por uma maior aproximação dos cidadãos, antes da 

realização das eleições.  

Considerado o impacto da retirada das pessoas jurídicas do financiamento 

eleitoral, foi necessário estabelecer novos meios de arrecadação. Assim, foi instituído 

o crowdfunding eleitoral, atendendo a demanda antiga de parcela de candidatos e 

partidos políticos. Tanto em 2014, como em 2016, os partidos haviam formulado 

consulta ao TSE acerca da possiblidade de utilização de financiamento coletivo nas 

campanhas eleitorais.  

Na oportunidade das consultas, sustentou-se que a legislação referente à 

arrecadação de recursos pela internet, nas páginas dos próprios candidatos e dos 

partidos políticos já autorizava a arrecadação por crowdfunding. Todavia, as respostas 

do TSE foram no sentido de que até então o financiamento coletivo era proibido, por 

ausência de previsão legal específica.69  

Uma das características do crowdfunding eleitoral seria justamente o escopo 

de que as campanhas eleitorais fossem financiadas pelo maior número de pessoas 

possíveis. Isso porque, todo financiamento coletivo traz consigo a ideia de um projeto 

financiado por inúmeros colaboradores. Nesse sentido, escrevemos em coautoria com 

Joelson Dias que: 

 

O crowdfunding eleitoral consiste na arrecadação de recursos a pré-
candidatos, candidatos e partidos políticos por meio de plataforma 
específica e cadastrada perante o TSE, podendo os doadores de maneira 
rápida e pela rede de computadores doarem recursos àqueles que 
pretendem apoiar. A ideia fundamental é reunir inúmeras pessoas que 

                                                           
69 TSE – Consultas nº 20887 e 27496. 
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contribuam às campanhas eleitorais de sua escolha por meio de doações 
realizadas no site de uma plataforma de arrecadação.70   

 

A eleição de 2018 foi a primeira na qual o crowdfunding foi aplicado como meio 

de arrecadação no Brasil. Embora o total de doadores pessoas físicas tenha crescido 

cerca de 11% se comparado com os resultados de 2014, a média de doadores por 

candidato não acompanhou o mesmo crescimento, sendo, conforme já destacado 

acima, de 4,8 e 5, em 2014 e 2018, respectivamente. Além disso, dividindo-se o valor 

total doado por pessoas físicas pelo número de candidatos, conclui-se que a média 

de 2018 foi inferior a de 2014, nos termos da tabela acima. 

A proibição de doações de pessoas jurídicas também impactou no 

estabelecimento de novas fontes de arrecadação de recursos. Assim, foi criado o 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). 

 Nos termos do artigo 16-C, incluído à Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) pela 

Lei nº 13.487/2017, o FEFC deve corresponder ao valor fixado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, nos termos da lei, e a 30% do valor das emendas parlamentares das 

bancadas estaduais. Em 2018, o montante total do FEFC foi de R$ 1,7 bilhão. Esse 

valor, somado ao que os partidos destinaram do Fundo Partidário para as campanhas 

eleitorais, fez com que recursos públicos fossem predominantes no financiamento 

eleitoral no pleito de 2018: 

 

Recursos públicos (R$) Recursos privados (R$) 

2.090.786.531,40 1.043.583.248,64 

 

Trata-se de uma alteração importante, na medida em que nas eleições entre 

2002 e 2014, os recursos privados sempre foram predominantes no financiamento das 

campanhas no Brasil. 

Digno de nota é que o Fundo Partidário, criado ainda durante o governo militar, 

destinava valores muito baixos aos partidos políticos. Nesse sentido, Speck destaca 

que somente a partir de 1995 o Fundo se consubstanciou em valores mais 

                                                           
70 DIAS, Joelson; SOARES, Michel Bertoni. O crowdfunding eleitoral e a polêmica das doações de valor 
igual ou superior a R$ 1.064,10. Disponível em: < 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI280314,21048-Crowdfunding+eleitoral+e+a+polemica+das 
+doacoes+de+valor+igual+ou>. Acesso em 15 abr. 2019. 
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significativos, baseados no número de eleitores e protegido contra a inflação.71 A partir 

de 1996, o valor do Fundo sofreu um incremento, e oscilou ao longo dos anos. Desde 

então, o maior acréscimo do valor proveniente desta fonte ocorreu em 2015, quando 

o montante mais do que dobrou em relação ao exercício anterior, mantendo-se, desde 

então, na casa dos R$ 800 mi por ano. Com exceção do ano de 2017 em que foi um 

pouco inferior: 

 

Ano  Valor do Fundo Partidário (R$) 

1995 2.298.439,16 

1996 47.511.529,06 

1997 43.110.375,20 

1998 46.345.451,87 

1999 51.486.146,88 

2000 70.224.978,61 

2001 91.212.532,00 

2002 91.063.795,00 

2003  122.545.379,00 

2004 124.761.563,00 

2005 123.100.103,00 

2006 142.771.335,12 

2007 155.385.856,31 

2008 170.013.094,77 

2009 184.517.652,88 

2010 196.726.901,08 

2011 308.702.047,00 

2012 349.597.090,87 

2013 361.950.601,79 

2014 365.673.990,02 

2015 867.569,220,00 

2016 819.131.460,00 

2017 741.724.022,00 

                                                           
71 SPECK, Bruno Wilhelm. Game Over: duas décadas de financiamento de campanhas com doações 
de empresas no Brasil. Revista de Estudos Brasileños. 2016. Vol. 3, n. 4, p. 126. 



39 
 

2018 888.735.090,06 

Tabela elaborada pelo autor a partir dados disponíveis em: 

http://www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario-1/fundo-partidario, acesso em 15.4.19. 

 

Esse movimento, de acréscimo dos valores do Fundo Partidário a partir de 

2015, se relaciona diretamente com a proibição de doações por pessoas jurídicas.  

E quais são os requisitos para que os partidos possam receber os recursos do 

Fundo Partidário? Como fortalecer os partidos políticos, num sistema tão fragmentado 

como o brasileiro? Seria o caso de estabelecer cláusula de desempenho para acesso 

a recursos públicos? 

Sobre o tema do fortalecimento dos partidos políticos, uma crítica comum 

quando se discute o sistema partidário brasileiro se refere ao alto número de partidos 

registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral.  

O crescimento do número de agremiações nos últimos 20 anos é retratado por 

Alexandre Sanson e Vivian de Almeida Gregori Torres quando afirmam que “[...] desde 

o ano de 2005 foram registrados dez novos partidos e, observado o ínterim de 1995 a 

2015, o aumento foi superior a 100% (de 15 para 34)”.72 Atualizando os dados, verifica-

se que 35 partidos políticos estão registrados no TSE atualmente.73 

Sem embargo da Constituição Federal ter consagrado o multipartidarismo, as 

agremiações apenas cumprem as suas funções quando são capazes de representar 

parcela da sociedade. O elevado número de agremiações sem representatividade 

permite a utilização de legendas de aluguel durante as eleições, com o escopo de se 

aumentar o tempo de propaganda de rádio e televisão, além de prejudicar a 

governabilidade e a confiança que os cidadãos depositam nos partidos políticos. 

Por isso, há muito se discute o estabelecimento de nova cláusula de 

desempenho no Brasil. Nesse passo, Cláudio Lembo enfatiza que seria preciso “exigir 

                                                           
72 SANSON, Alexandre; TORRES, Vivian de Almeida Gregori. As Coligações Partidárias na 
Reforma Política de 2015: Evolução Histórico-Normativa e Propostas de Mudança. In: LEMBO, 
Cláudio (coord); CAGGIANO, Monica Herman Salem. Reforma Política: Um Mito Inacabado. 
Barueri: Manole, 2017, p. 39. 

73 Dados disponíveis em: < http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse>, acesso 
em 30 out 2017. 
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do legislador a fixação de desempenho eleitoral mínimo para um partido permanecer 

titular de privilégios, como o direito de antena e verbas do Fundo Partidário”.74  

Nesse ponto, a Emenda Constitucional nº 97, promulgada em outubro de 2017, 

promoveu duas alterações relevantíssimas no artigo 17 da Constitucional Federal, que 

repercutem diretamente sobre a estruturação e manutenção dos partidos políticos: (a) 

modificou o seu § 1º para impedir a realização de coligações nas eleições 

proporcionais a partir do pleito de 2020; (b) alterou o seu § 3º, de acordo com o qual 

os partidos políticos teriam direito a recursos do fundo partidário e a tempo de antena, 

nos termos da lei, para prever requisitos mínimos à obtenção dessas fontes de 

financiamento público. 

Acerca da proibição de coligações nas eleições proporcionais, passa a dispor 

o art. 17, § 1º, da Constituição Federal que: 

 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua 
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de 
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas 
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo 
seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (grifos 
nossos) 

   

O texto originário do § 1º previa exclusivamente que seria assegurada 

autonomia aos partidos políticos para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento, preconizando ainda que seus estatutos deveriam estabelecer regras 

sobre fidelidade e disciplina partidária. 

Ocorre que ao regulamentar as normas relativas às eleições de 2006, o 

Tribunal Superior Eleitoral previu a figura da verticalização para as coligações. Proibiu-

se a celebração de coligações autônomas e independentes nas eleições para 

Presidente da República, e nos pleitos realizados nos Estados-Membros naquele ano, 

conforme observa Monica Herman Salem Caggiano, acrescentando que a 

regulamentação restringiu a autonomia partidária: 

 

                                                           
74 LEMBO, Cláudio. Problemas Políticos Brasileiros. In: NORONHA, João Otávio de; PAE KIM, Richard 
(Coord.). Sistema Político e Direito Eleitoral Brasileiros: Estudos em Homenagem ao Ministro Dias 
Toffoli. São Paulo: Atlas, 2016, p. 195-202. 
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Em suma, estabeleceu uma grave restrição ao cidadão, à sociedade, à 
autonomia dos partidos políticos, ao corpo eleitoral e aos candidatos, ferindo 
a liberdade de apresentação de candidaturas. E isto por via de mero 
regulamento, porquanto Instrução baixada pela Justiça Eleitoral, na 
hierarquia legal, ocupa exatamente este nível.75 

 

 O Congresso Nacional reagiu à regulamentação excessiva produzida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral, que no caso atuou como legislador positivo, e promulgou 

a Emenda Constitucional nº 52, deixando claro que as agremiações tinham plena 

autonomia para celebrar coligações.  

A Emenda Constitucional nº 97 mitiga ainda mais essa autonomia, ao vedar, a 

partir das Eleições de 2020, a celebração de coligações para as eleições 

proporcionais. Sobre esse primeiro aspecto, considerando que a Constituição previa 

ampla autonomia aos partidos políticos, somente Emenda Constitucional poderia 

dispor sobre a matéria, o que foi observado na minirreforma produzida. 

Como é cediço, as coligações funcionam como associações temporárias entre 

partidos políticos, que se unem com vistas à participação em determinado pleito, com 

a majoração do tempo de antena pelo somatório da cota à qual cada agremiação tem 

direito, dissolvendo-se com a diplomação dos eleitos. 

Outrossim, as coligações são a forma pela qual as agremiações menores, que 

teriam dificuldades em eleger candidatos sozinhos, se unem a partidos maiores para 

tentar êxito no processo eleitoral. Nesse sentido, Monica Herman Salem Caggiano 

escreve: 

 

Sob esse particular aspecto, não há como se abster de registrar que as 
agremiações de menor expressividade eleitoral ingressam na disputa 
basicamente através de coligações, via de regra com o objetivo de concorrer 
para ampliação do tempo de antena dos mais poderosos, conquistando, em 
contrapartida, recursos de marketing e espaço mais promissor para seus 
candidatos.76  

 

Acerca da dicotomia entre a participação das agremiações nas eleições, de um 

lado, e os possíveis efeitos nocivos das coligações às campanhas eleitorais, a autora 

observa: 

                                                           
75 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Coligações Partidárias: Verticalizar ou Não-Verticalizar. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 100, p. 201-207, 
jan/dez. 2005, p. 201. 

76 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito Parlamentar e Direito Eleitoral. Barueri: Manole, 2004, 
p. 107. 
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Por vezes, porém, a participação de tais agremiações tem por escopo mero 
ato de presença eleitoral – salutar para o robustecimento da participação 
política e ampliação das possibilidades de exercício da cidadania –, quando 
não produz efeitos perversos e nocivos sobre a campanha, por privilegiar, a 
partir da penumbra, candidatos de agremiações de maior potencial político-
eleitoral.77 

  

Alexandre Sanson e Vivian de Almeida Gregori Torres analisam as vantagens 

e as desvantagens da possibilidade da adoção de coligações, destacando que, se de 

um lado elas permitem que a união de forças leve os partidos a conquistarem objetivos 

que não alcançariam sozinhos, por outro podem produzir efeitos negativos no caso 

das eleições proporcionais, quando puxadores de voto presentes em certas 

coligações podem ser utilizados para mascarar as preferências dos eleitores, com 

reflexos negativos sobre a representação.78 

Acerca da eventual extinção da possibilidade de coligações, os autores 

concluem que: 

 

As posições adotadas em relação à formulação de coligações partidárias são 
diversificadas e, em parte, refletem, na política, os interesses da legenda. Os 
partidos pequenos não podem prescindir de uma regra que possibilite a 
constituição de arranjos, uma vez que isso aumenta as suas chances de 
eleger um de seus integrantes, o que implica, por exemplo, o acesso ao fundo 
partidário. Os partidos maiores, no entanto, seriam favorecidos com a 
extinção das alianças, com a redução do quadro de agremiações – como 
controle qualitativo – porque isso diminuiria a probabilidade de surgimento de 
novas lideranças, de alternância de pensamentos e de robustecimento de 
oposições.79 

 

Conforme já destacado, a Emenda Constitucional nº 97 proíbe as coligações 

nas eleições proporcionais, nas quais os representantes são eleitos por meio do 

quociente eleitoral. A referida proibição objetiva o fortalecimento das agremiações 

com representatividade mínima e evitar confusões e deformações no preenchimento 

do quociente eleitoral. 

                                                           
77 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito Parlamentar e Direito Eleitoral. Barueri: Manole, 2004, 
p. 107. 

78 SANSON, Alexandre; TORRES, Vivian de Almeida Gregori. As Coligações Partidárias na 
Reforma Política de 2015: Evolução Histórico-Normativa e Propostas de Mudança. In: LEMBO, 
Cláudio (coord); CAGGIANO, Monica Herman Salem. Reforma Política: Um Mito Inacabado. 
Barueri: Manole, 2017, p. 39. 

79 Idem, p. 39. 
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Por outro lado, o estabelecimento de requisitos de desempenho para que 

partidos políticos tenham acesso a financiamento público direto, por meio do fundo 

partidário, e a financiamento público indireto, por meio do tempo de antena, é objeto 

de constantes discussões, diante da proliferação de agremiações partidárias sem 

representatividade, que poluem o cenário eleitoral, contribuem para o descrédito dos 

cidadãos no próprio sistema partidário e podem prejudicar a governabilidade. 

Bruno César Lorencini conceitua cláusula de desempenho, ao afirmar que 

“consiste no estabelecimento de algum critério de exclusão da participação de partidos 

políticos no acesso a algum tipo de direito ou benefício, abstratamente previsto na 

Constituição ou na legislação”.80 

O autor diferencia a (a) cláusula de exclusão, que impede o partido político que 

não obtenha determinado número de votos de preencher cargos no Parlamento, a 

exemplo do que ocorre na Alemanha;81 (b) o quociente eleitoral, que consiste numa 

cláusula de desempenho reflexa, pois somente partidos que o atinjam ocuparão 

cadeiras no Parlamento82 e (c) a cláusula de desempenho à brasileira, a qual: 

 

Incidirá não sobre o direito de preencher cargos no parlamento – que é a 
natureza própria da cláusula de desempenho -, mas sim sobre benefícios 
colaterais, relacionados ao funcionamento parlamentar do partido, como o 
acesso a recursos financeiros, tempo de propaganda gratuita em rádio e 
televisão, entre outros.83 

 

Ainda tratando do que denomina cláusula de desempenho à brasileira, o autor 

destaca que “os representantes eleitos pelo partido poderão exercer plenamente seus 

mandatos, mas o partido terá uma série de direitos restringidos pelo fato de não ter 

atingido a votação mínima prevista na cláusula de desempenho”.84 

Denominaremos cláusula de desempenho o estabelecimento de requisitos 

mínimos para que os partidos gozem de acesso ao fundo partidário e a tempo de 

antena.  

                                                           
80 LORENCINI, Bruno César. A Cláusula de Desempenho Eleitoral-Partidário e seu Enquadramento 
Democrático e Constitucional. In: LEMBO, Cláudio (coord); CAGGIANO, Monica Herman Salem. 
Reforma Política: Um Mito Inacabado. Barueri: Manole, 2017. p. 139. 

81 Idem, p. 139. 

82 Ibidem, p. 141. 

83 Ibidem, p. 144. 

84 Ibidem, p. 144. 
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Até a promulgação da Emenda nº 97, não havia previsão de cláusula de 

desempenho na Constituição de 1988, que determinava unicamente que os partidos 

teriam acesso aos referidos privilégios nos termos da lei. 

O legislador infraconstitucional tentou estabelecer cláusula de desempenho por 

meio do artigo 13, da Lei nº 9.096/95, determinando que somente teriam acesso a 

funcionamento parlamentar os partidos que obtivessem no mínimo 5% dos votos 

válidos para as eleições à Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos um 

terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total em cada um deles. As 

restrições ao funcionamento parlamentar prejudicariam o acesso ao fundo partidário 

e ao tempo de antena. 

A medida foi questionada por meio das ADIs 1351-3 e 1354-8, no julgamento 

das quais o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do disposto 

no artigo 13, da Lei dos Partidos Políticos.  

Bruno César Lorencini sintetiza os fundamentos desenvolvidos no julgamento, 

nos seguintes termos: 

 

(i) Incompatibilidade do art. 13 da Lei n. 9.096/95 com o princípio do 
pluripartidarismo, não sendo possível instituir cláusula de barreira por 
legislação infraconstitucional; 
(ii) Ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades pelo art. 13 da Lei n. 
9.096/95 e seus impactos no funcionamento parlamentar dos partidos 
políticos; 
(iii) O art. 13 da Lei n. 9.096/95 estabelece a ditadura da maioria, colando em 
risco a participação da minoria na política.85   

  

Analisando os fundamentos indicados, conclui-se que foi observada a 

exigência de que a matéria fosse tratada por meio de emenda constitucional. 

Quanto ao segundo aspecto, impende consignar que o acesso ao fundo 

partidário e ao tempo de antena pode constituir em um fator de desequilíbrio sobre as 

chances de candidatos e partidos nos pleitos eleitorais, impactando na igualdade de 

oportunidades entre eles demandada pela democracia. 

Todavia, não há valores constitucionais absolutos, é preciso tentar 

compatibilizar a igualdade de oportunidades com a necessidade de fortalecimento da 

representação política pela via dos partidos políticos. 
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Nesse aspecto, se adentra no terceiro ponto da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de que se deve ter cuidado para que o estabelecimento 

de cláusula de desempenho não prejudique o direito de participação política das 

minorias. 

A respeito do tema, Bruno César Lorencini observa que a Constituição Federal 

não objetiva proteger qualquer partido político, mas sim aqueles que detenham uma 

representatividade mínima, e que as definições dos critérios do que vem a ser essa 

representatividade mínima dependem de juízo de proporcionalidade e razoabilidade.86 

A Emenda Constitucional nº 97 impõe requisitos de desempenho menos 

restritivos do que os previstos anteriormente no artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos, 

ao prever que: 

 

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% 
(três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou 
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em 
pelo menos um terço das unidades da Federação. 
 
 

Ainda determina que tais regras só valerão a partir das eleições do ano de 2030, 

dispondo de regras intermediárias a partir das eleições de 2018, nos seguintes termos: 

 

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018: 
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% 
(um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço 
das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou 
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação; 
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022: 
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% 
(dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou 
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação; 
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026: 
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% 
(dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um 
terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por 
cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou 
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b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação. 

  

O estabelecimento de requisitos de transição, a partir de 2018, é salutar para 

que as novas regras possam ser melhor digeridas e avaliadas por todos os atores 

políticos, permitindo, inclusive, que se verifique se as regras serão demasiadamente 

excessivas ou se respeitarão a proporcionalidade. 

O grande problema do estabelecimento conjunto de cláusula de desempenho 

com a proibição de coligações nas eleições proporcionais decorre do eventual 

sufocamento do surgimento de novos partidos que possam efetivamente gozar de 

representatividade, e assim contribuir para o debate democrático. Isso é mais grave 

porque a Emenda Constitucional nº 97 não previu regras que balizem a obtenção de 

acesso ao fundo partidário e a tempo de antena por novas agremiações. Seria 

necessária uma regra de transição, a fim de que elas ao menos pudessem gozar 

desses privilégios em uma primeira eleição à Câmara dos Deputados, antes de que 

tivessem que superar a cláusula de desempenho 

O fortalecimento dos partidos políticos representativos é salutar e pode 

contribuir para a diminuição da crise de representatividade. Todavia, é preciso ter 

cuidado para que tais medidas não fechem em definitivo as portas ao surgimento 

efetivo de novos partidos, e que tampouco sufoquem partidos menores, que já gozam 

de certa representatividade. 
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2. Representatividade, corrupção e financiamento eleitoral 

 

Sempre que se aborda o financiamento das campanhas eleitorais e, 

especialmente, as possibilidades de doações privadas, surgem questionamentos 

acerca de corrupção. O que leva as pessoas físicas ou jurídicas (quando possível a 

doação por empresas) a contribuírem com candidatos e partidos políticos? Seriam os 

doadores motivados sempre pela defesa, cada qual, de algum auto interesse? 

Fora dessas questões que já permeiam o senso comum, indaga-se: qual o 

papel da justiça eleitoral e do direito eleitoral no que tange ao financiamento das 

campanhas aos cargos eletivos? Essa tarefa se limita a garantir o exercício de 

eleições livres e com possiblidade de acesso aos cargos eletivos por candidatos e 

partidos de variadas matizes ou desborda disso e, também, deve mirar no combate à 

corrupção? 

Speck observa que as doações eleitorais podem ter por objetivo influenciar o 

resultado das eleições ou garantir o acesso dos financiadores de campanha aos 

eleitos, posteriormente ao pleito, com o escopo de transformar em capital político as 

contribuições realizadas aos concorrentes ao pleito.87 

Partindo dessa dupla finalidade, sem embargo de um aprofundamento maior 

da questão adiante, é possível desde logo destacar que o primeiro objetivo (influenciar 

o resultado das eleições) dialoga com a justiça eleitoral e o direito eleitoral, ao passo 

que o segundo escopo (garantir acesso aos eleitos) refere a aspectos pós-eleitorais 

e, consequentemente, mais atrelados a outros ramos do direito público. É evidente, 

contudo, que sob o ponto de vista da análise das doações pela Justiça Eleitoral nos 

processos de prestação de contas não há como se perquirir acerca do elemento 

anímico por trás das contribuições. Destarte, todas elas, independentemente da 

finalidade que as inspiram, podem ser submetidas à apreciação da justiça 

especializada. 

Outrossim, Speck observa que, em regra, não há como os doadores 

perseguirem as duas finalidades ao mesmo tempo. Comparando as possibilidades de 

atuação dos financiadores de campanha, o cientista política observa que, para terem 

possibilidade de influenciarem no resultado do pleito, os doadores devem escolher 

campanhas específicas e contribuir para elas, sem realizar doações a campanhas 
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adversárias, sob pena de que as contribuições se anulem, ao passo que, para garantir 

o acesso aos eleitos, é preciso realizar uma análise a respeito de quem tem mais 

chance de vitória e focar as contribuições em mais de um candidato, para ampliar as 

possibilidades de que a aposta produza resultados.88 

A busca de proximidade com os eleitos, em tese, estaria mais atrelada ao 

fenômeno da corrupção, salvo em hipóteses nas quais o dinheiro que abastece uma 

determinada campanha provenha de desvios de recursos do Estado. 

No que toca à corrupção, há uma percepção generalizada na sociedade 

brasileira no sentido de que se trata de um fenômeno comum na esfera pública, de 

modo que o Brasil ostenta posição muito delicada no ranking realizado pela 

organização Transparência Internacional. Em levantamento efetuado no ano de 2018, 

entre 180 países, o Brasil ficou na 105ª posição com 35 pontos, de 100 possíveis.89 

Abramo tece algumas críticas acerca do método utilizado para o cálculo do 

índice. São elas: falta de garantias concretas que as opiniões lá abarcadas são 

independentes entre si; a potencial inclinação ideológica nas opiniões; a grande 

imprecisão intrínseca a esse índice. E, por fim, avalia que esse tipo de ranking não 

possibilita nenhuma concepção palpável acerca da realidade em que se encontram 

as instituições dos países.90 

Observa ainda que o “emprego de indicadores de percepção levou governantes 

a conceberem estratégias de combate à corrupção baseadas na propaganda”, o que 

poderia caracterizar uma forma de estelionato político.91 E que esses índices devem 

ser analisados com cautela, pois não se pautam em dados empíricos.92 

Sem embargo de as discussões acerca da corrupção serem comuns no Brasil 

e de já terem sido utilizados em momentos sombrios da vida republicana brasileira, 

servindo para que a elite autoritária, a pretexto de combate-la e deter o comunismo, 

apoiasse toda sorte de restrições de direitos durante a ditadura militar, de acordo com 
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Filgueiras e Marona, diferentes pesquisas realizadas demonstram que os cidadãos 

brasileiros enxergam de maneira negativa as instituições relacionadas à 

representação partidária-eleitoral, “com uma percepção comum de que elas são 

naturalmente corrompidas”, muito em função dos diversos escândalos políticos que 

atingem a opinião pública.93 

Nesse sentido, estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas94 demonstra 

que no primeiro semestre de 2017 apenas 7% da população brasileira confiava nos 

partidos políticos e no Congresso Nacional. Outrossim, revela uma queda de 33% 

para 6% da confiança tida no Governo Federal, entre os anos de 2013 e 2017. 

Filgueiras e Marona destacam que, em função de inúmeros escândalos de 

corrupção, há um deslocamento da legitimidade democrática, pelo qual se delega ao 

Poder Judiciário a resolução dos assuntos relativos à corrupção, dando azo à 

judicialização da política.95 Nesse cenário, os partidos políticos e todas as instituições 

representativas são colocadas em xeque. 

Ocorre que, o estudo do financiamento eleitoral deve considerar a importância 

dos partidos políticos para a democracia representativa, tendo em vista que eles 

atuam ou deveriam atuar como filtros da opinião pública e o fato de que, em regra, as 

eleições nas democracias contemporâneas importam na atuação de partidos 

políticos.96 

Nesse sentido, apesar de todos os ataques que as agremiações vêm sofrendo 

no Brasil recentemente e de inúmeras discussões a respeito da possibilidade de 

apresentação de candidaturas avulsas,97 é inegável que a Constituição Federal alçou 

os partidos políticos à condição de grandes protagonistas do processo eleitoral no 

país, exigindo que as candidaturas sejam apresentadas sempre por intermédio das 
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agremiações. Portanto, falar em democracia e nos processos de escolha no Brasil, 

necessariamente, implica tratar de partidos políticos. 

Kelsen afirma que a democracia parte de dois princípios básicos: a igualdade 

entre os cidadãos e a liberdade dos cidadãos. Assim, ela se caracteriza por ser a 

sínteses desses dos princípios.98 Além disso, ressalta que os partidos políticos são 

“um dos elementos mais importantes da democracia real”.99  

Essa essencialidade das agremiações decorre do fato de que os debates 

travados no interior dos partidos são levados ao parlamento. E, também, da 

circunstância de que os indivíduos, isoladamente, não conseguem influenciar a 

formação da vontade geral.100 Assim, a atuação dos partidos políticos, ao menos em 

tese, permite que pessoas que não teriam condições de participar das discussões nas 

assembleias parlamentares ou de acender ao poder, possam ser representadas. 

Sem a atuação dos partidos políticos seria praticamente impossível que as 

massas e as minorias tivessem suas vozes minimamente ouvidas. Além disso, haveria 

enormes dificuldades para que uma pessoa sem recursos financeiros suficientes 

competisse em uma determinada eleição, com chance de vitória. As chances de êxito 

certamente ficariam circunscritas àqueles que em função de suas próprias posses ou 

de seus apoiadores pudessem investir grandes quantias em suas respectivas 

campanhas ou àqueles que já fossem conhecidos da opinião pública, por se tratarem 

de pessoas famosas.  

De acordo com Mill, a forma ideal de governo é a que permite que todo cidadão 

tenha voz no exercício da soberania. E possa, eventualmente, desempenhar alguma 

função pública.101 O exercício do governo ocorreria por meio de representações 

eleitas pelo povo periodicamente.102 E a assembleia legislativa seria o poder 

responsável por controlar o governo e centralizar todos os debates da nação, 

garantindo voz a todos os cidadãos e setores da sociedade, mediante a 

representação.103    
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Manoel Gonçalves Ferreira Filho observa que os partidos políticos tiveram seu 

surgimento diretamente ligado às discussões em torno dos sistemas eleitorais e da 

representação popular, tendo em vista que, diante das possibilidades de sub ou super-

representação decorrentes da adoção do sistema eleitoral majoritário para as eleições 

legislativas, passou-se a adotar a representação proporcional com o escopo de se 

eleger os membros de uma determinada Câmara, o que exige a existência de uma 

pluralidade de cargos em uma circunscrição e presume a existência de partidos.104 

O sistema proporcional surge como uma tentativa de garantiria do acesso das 

minorias ao parlamento. Consideradas as desigualdades entre as diversas classes 

sociais, a utilização do sistema majoritário servia, até então, como entrave à 

representação das classes menos favorecidas.105 

No mesmo sentido, Kelsen afirma que o sistema proporcional para as eleições 

das assembleias representativas consolida a tendência à liberdade, pois impede o 

domínio absoluto da maioria, de forma a preservar os interesses e a representação 

das minorias.106 

Duverger destaca que os partidos políticos, na sua concepção moderna, 

surgiram na segunda metade do século XIX, sendo associados à democracia, no 

sentido de “extensão do sufrágio popular e das prerrogativas parlamentares”, 

caracterizando-se pela junção, de forma permanente, da atuação de grupos 

parlamentares e a organização de comitês eleitorais.107 

Inicialmente, as agremiações partidárias eram tidas como um fenômeno 

sociológico, não regulado pelo direito, e vistas com certa desconfiança.108 Todavia, à 

medida que a participação popular foi alargada nas democracias contemporâneas, 

com o crescimento, inclusive, das reinvindicações das massas, os partidos políticos 

foram se fortalecendo, até se tornarem instrumento de transmissão das 
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reinvindicações populares,109 e serem associados à democracia em sua acepção mais 

ampla,110 bem como reconhecidos juridicamente nas constituições promulgadas após 

a Segunda Guerra Mundial. 

Os partidos políticos tornaram-se, assim, essenciais ao sistema representativo, 

como decorrência da necessidade de se preparar as eleições - com a organização 

das campanhas eleitorais e a captação dos recursos para financiamento destas -, e, 

também, da coordenação dos trabalhos pré e pós-eleitorais.111 

Rubens Beçak observa que a partir de meados do século XX as agremiações 

partidárias tornaram-se mecanismos alçados à condição de essenciais ao pluralismo 

político, situando-se, ao lado do fenômeno da representação, como mecanismo 

indissociável da democracia.112 Destarte, os partidos políticos assumiram a condição 

de instrumentos fundamentais à defesa dos interesses das minorias, colaborando 

para a pluralidade política e democrática, conforme determinado pela Constituição de 

1988.113 

Assim, pondera-se que a crise que atinge os partidos políticos afeta a própria 

democracia.114 

Nesse sentido, Luís Felipe Miguel afirma que três fatores revelam a crise de 

representatividade pela qual passa a democracia: o elevado grau de abstenções nas 

eleições, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil; a majoração do grau de 

desconfiança nas instituições, revelado por pesquisas; e o “esvaziamento dos partidos 

políticos”.115 
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Acerca do último ponto, observa que a crise dos partidos políticos pode ser 

constatada nos Estados Unidos e na Europa ocidental, precipuamente a partir da 

década de 1980. Nesse ponto, menciona o exemplo da Itália, onde todo o sistema 

partidário entrou em colapso. Por fim, afirma que o fenômeno decorre, especialmente, 

das “mudanças que a mídia eletrônica introduziu na competição eleitoral”.116 

A respeito da influência da mudança dos canais de mídia e do comportamento 

da mídia tradicional no cenário político, no papel do Estado e das instituições, Luc 

Ferry observa que os canais de informação contínua, que bombardeiam as pessoas 

com informações pelo celular o dia todo, obrigam a mídia tradicional a se reinventar 

constantemente.117 

Desta forma, de acordo com autor francês, a imprensa se mostra como 

empresa, voltada primordialmente ao lucro e reflete a essência da globalização na 

busca pela audiência, se utilizando daquilo que Tocqueville chamava de “paixões 

democráticas”, que são as paixões mais comuns e mais rentáveis em termos de 

audiência.118 

Luc Ferry observa que são quatro as paixões democráticas que movem a 

sociedade: a) a indignação, combustível do rádio todas as manhãs; b) o medo, que se 

propaga por meio de programas policiais; c) o ciúme; e d) a cólera, que busca fazer 

com que as pessoas sempre estejam prontas para o combate.119 

Nesse contexto de decadência depressiva, observa que é essencial que o 

Estado se recomponha, já que, quando ele decai, as paixões mais comuns e funestas 

tomam conta da sociedade civil e conclui que, quando o Estado deixa de ser crível, 

não é amado, nem detestado, mas desprezado, a tentação da desobediência civil se 

instaura: manifestantes quebram bens públicos, cidadãos se furtam ao pagamento de 

impostos, administradores deixam de aplicar a lei. A república adere a maus ventos.120 

É justamente nesse cenário que os partidos políticos e a própria política são 

constantemente atacados e criminalizados, abrindo-se espaço para que surjam 
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movimentos ditos sociais – que não se submetem à fiscalização pela Justiça Eleitoral, 

não prestam contas dos recursos que arrecadam e utilizam na sua manutenção, não 

revelam quem são seus reais financiadores e quais os interesses que realmente 

defendem –, que se arvoram da condição de representantes da “nova política”. 

Referidos movimentos sociais, em boa medida, não possuem vinculações 

partidárias ou sociais específicas, não defendem classes específicas e apresentam 

pautas difusas.121  

Por trás da criminalização dos partidos políticos, via de regra, se escondem 

interesses nem sempre democráticos. Pelo contrário, como destaca Kelsen: 

 

A hostilidade à formação dos partidos e, portanto, em última análise, à 
democracia, serve – consciente ou inconscientemente – a forças políticas que 
visam ao domínio absoluto dos interesses de um só grupo e que, na mesma 
medida em que não estão dispostas a levar em conta os interesses opostos, 
procuram dissimular a verdadeira natureza dos interesses que defendem, sob 
a qualificação de interesse coletivo “orgânico”, “verdadeiro”, “bem-
intencionado”. A democracia, exatamente por querer que, neste Estado de 
partidos, a vontade geral seja apenas a resultante da vontade dos próprios 
partidos, pode renunciar à ficção de uma vontade geral “orgânica” superior 
aos partidos.122  

  

 

Reproduz-se uma série de discussões vazias a respeito de corrupção e ética 

pública, faltando uma verdadeira cultura de acompanhamento da política e de 

discussões mais aprofundadas a respeito da coisa pública, contribuindo-se dessa 

forma para o aprofundamento da crise de representatividade. 

Os debates assumem novas formas e adquirem novos canais, graças às 

tecnologias digitais, à internet e às redes sociais.123 Basta lembrar que as 

manifestações ocorridas no Brasil a partir de 2013 foram em larga escala organizadas 

e convocadas por meio do aplicativo de mensagens “Whatsapp”. 

As manifestações se iniciaram a partir de uma pauta relativa ao transporte 

público em São Paulo, contra o aumento de vinte centavos sobre o preço das tarifas 

de ônibus e metrô. Posteriormente foram abarcando vários assuntos, muitos deles 
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contraditórios entre si, como a discussão de temas inerentes a políticas públicas 

juntamente com propostas de redução do papel do Estado.124 Desde então, o 

Whatsapp segue sendo utilização para a disseminação de informações e 

desinformações.  

No âmbito das campanhas eleitorais, as redes sociais, mensagens de texto, 

vídeos e uma ampla interação com os eleitores, foram amplamente utilizadas na 

campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos da América em 2008. 

O mérito da campanha foi perceber antes que seus adversários e de maneira 

inovadora, como a internet modificou as relações em sociedade e trouxe novas 

possibilidades de interação com os eleitores. 

Rais et al. observam que a internet altera o perfil de disseminação de 

informações, que antes se apoiava na imprensa. O ponto alto das inovações 

produzidas pela Web talvez seja o fato de que o destinatário dos conteúdos 

produzidos não mais os recebe de maneira passiva, como ocorre na relação entre 

mídia tradicional e destinatários das informações. Ao contrário, os usuários da internet 

são muito mais engajados e interagem com as informações e sus transmissores, 

muitas vezes produzindo novos conteúdos.125 

Maciel afirma que, como os cidadãos cada vez mais utilizam aparelhos 

celulares para receberem informações, o marketing político tem procurado se adaptar 

a essa nova realidade, produzindo conteúdos mais curtos e fragmentados. Assim, 

ganha destaque a utilização de mensagens de SMS e, principalmente, do WhatsApp 

nas campanhas eleitorais.126 

A autora observa que o WhatsApp é o aplicativo de mensagem que mais cresce 

no Brasil. Isso motivou o marketing das campanhas a desenvolver três estratégias 

distintas para utilização do WhatsApp: utilização de grupos para troca de mensagens 
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entre militantes e apoiadores; disseminação de conteúdos; comunicação entre os 

próprios candidatos e a população.127 

Assim, nas últimas eleições presidenciais houve muita discussão sobre a 

possível utilização do WhatsApp para a difusão não só de propagandas, como 

também para a reprodução de fake news. 

Rais et al. destacam que as fake news são notícias de conteúdo falso, mas que 

se utilizam de inúmeros artifícios para dar-lhes uma conotação de veracidade.128 A 

mentira sempre foi utilizada como estratégia de comunicação ou de desinformação 

política. A novidade agora é que a escala de produção de disseminação das fake 

news, possibilitada pela internet, é bem maior. O que torna muito mais ampla a 

possiblidade de influência das notícias falsas no processo eleitoral.129 

Ao mesmo tempo em que o debate se amplia nas redes sociais, as discussões 

são superficiais, fragmentadas e difusas.130 Komniski destaca que a crise de 

representatividade foi agravada ainda pela crise econômica a partir de 2008, que teve 

como consequências a produção de recessão e desemprego,131 bem como pelo fato 

que há uma quebra de confiança que abala as instituições representativas, tanto em 

países desenvolvidos, como em desenvolvimento.132 Nesse contexto, um dos grandes 

temas que costuma ser inserido como meio propagador da crise de representatividade 

vem a ser o fenômeno da corrupção.  

Ocorre que há uma dificuldade efetiva em definir o que pode ser compreendido 

por corrupção. Nesse sentido, Biason destaca que, mesmo após mais de cinco 

décadas de estudos sobre tema, ainda há muito embaraço em se assentar o que é 

corrupção, posto que a questão não pode ser tratada com base em uma única 

disciplina. Ao revés, observa que as investigações englobam um conjunto de 
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disciplinas como economia, administração pública, filosofia, ciência política, direito etc. 

e ainda envolvem o contexto histórico no qual o tema é estudado.133 

Um dos critérios que poderiam ser utilizados para definir uma determinada 

prática como corrupta é o legalista, de acordo com o qual a normatização estabelece 

o que é corrupção.134 

De acordo com Biason, contudo, há três problemas nessa abordagem: o 

sistema jurídico varia de um país para o outro; poderiam ser ignorados aspectos 

sociais, econômicos e políticos ligados ao tema; e o sistema legal poderia, não 

necessariamente, refletir aquilo que os cidadãos e os agentes públicos entendem por 

prática corrupta.135 

A autora destaca ainda que entre as décadas de 1960 e 1980, dentro do 

contexto legalista, a abordagem da corrupção centrou-se em cargos e funções 

públicas, com o escopo de diferenciar a esfera pública da privada. Desse modo, a 

corrupção seria relativa a desvios funcionais praticados por agentes públicos com o 

fito de obter algum tipo de vantagem pessoal ou em benefício de terceiro.136  

Nesse campo, claramente se verifica que não se tem presente a atuação do 

direito eleitoral, mas de outros ramos do direito público. Condutas como essa devem 

ser submetidas ao controle interno ou ao controle externo da administração pública, 

podendo redundar em punições administrativas, cíveis e penais. 

Posteriormente, o critério focado nos cargos públicos foi revisto pelos 

economistas, por meio da teoria do rent seeking, consistente na atuação dos 

empresários com “o objetivo de obter privilégios no mercado por meio de lobbies”. De 

acordo com Biason, o tema suscita polêmicas, no sentido de estabelecer se esse 

comportamento pode ou não ser identificado com corrupção.137 

Pela teoria do rent seeking, em um ambiente de competição no mercado e 

considerando ainda a possiblidade de o Estado atuar na concessão de benefícios e 

                                                           
133 BIASON, Rita de Cássia. Questão Conceitual: o que é corrupção? In: BIASON, Rita de Cássia (org.). 
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134 Idem, p. 10. 

135 Ibidem, p. 10. 

136 Ibidem, p. 11. 
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direitos, poderia ocorrer o fenômeno nocivo do suborno a agentes públicos, com vista 

a obter referidas vantagens.138 

Carazza afirma que o rent seeking, “prática de tentar obter lucros 

extraordinários por meio de concessões do governo e pendurar a conta no erário, é 

exercida cotidianamente”, é alimentada pelo grande número de leis aprovadas no 

país. Diante da expressiva produção legislativa, observa que os grandes grupos 

econômicos se articulam para “extrair ganhos ou pelo menos garantir a manutenção 

de privilégios”.139 

Em regra, não há como vincular diretamente a atuação dos grupos pressão 

perante o Poder Legislativo ao direito eleitoral. Outrossim, há uma grande dificuldade 

em se definir os limites entre a atuação legítima e eventual atuação ilegítima de grupos 

que buscam influenciar na produção legislativa nacional. 

Como ressalta Biason, “a corrupção resiste a uma definição simples porque não 

se trata de um fenômeno hermético. A escolha de uma definição está relacionada ao 

foco da análise que pesquisador deseja utilizar”, destacando que “talvez a corrupção 

tenha se tornado o que Williams140 chama de ‘conceito pega-tudo’, que envolve todos 

os tipos de dificuldades políticas e administrativas”.141 

Anastasia e Santana perquirem por quais razões a corrupção surge no espaço 

público. Para isso, partem da noção de Bobbio no sentido de que a democracia é o 

“conjunto de regras do jogo que organizam o exercício do poder público em público” 

e avaliam que o exercício do poder político é ameaçado quando não se organizam as 

condições necessárias “para o exercício da responsividade e da responsabilidade 

política”.142 

As autoras afirmam que a responsividade e a responsabilidade política nas 

democracias representativas estão atreladas às capacidades de diferentes atores 

políticos: (a) dos cidadãos, no sentido de defenderem os seus anseios e participarem 

                                                           
138 BIASON, Rita de Cássia. Questão Conceitual: o que é corrupção? In: BIASON, Rita de Cássia (org.). 
Temas de Corrupção Política. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 14. 

139 CARAZZA, Bruno. Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 147. 

140 A autora se refere a Robert Williams, citando o artigo “New Concepts for Old?” Third World 
Quarterly, v. 20, n. 3, jun. 1999. 

141 Idem, p. 17. 

142 ANASTASIA, Fátima; SANTANA, Luciana. Sistema Político. In: AVRITZER, Leonardo, et al. (org.). 
Corrupção: ensaios e críticas. 2 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2012, p. 308. 
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das discussões políticas; (b) dos mandatários, no que tange a absorverem as 

demandas e transformá-las em políticas públicas; (c) do aparato estatal, em fazer com 

que as políticas públicas alcancem resultados concretos; (d) dos governados, em 

avaliarem o nexo causal entre as demandas políticas e os resultados, atribuindo 

“responsabilidades aos governantes por seus atos e por suas omissões”. E observam 

que quando essas capacidades são deficientes, as possibilidades de corrupção 

aumentam.143 

Filgueiras e Marona observam que a partir da década de 1990, inúmeras 

mudanças administrativas foram realizadas no Brasil com base no receituário do FMI, 

buscando-se aumentar a autonomia do mercado, realizar privatizações e reformular o 

papel do Estado com o escopo “de aproximá-lo da administração privada por meio de 

mudanças gerencialistas”.144 

Essas mudanças são resultado de um processo mais longo, deflagrado após a 

crise do petróleo de 1973, que atingiu o Estado em suas dimensões econômica, social 

e administrativa.145 Como forma de se combater a crise, passou-se a se propugnar a 

redefinição do papel da economia e do próprio Estado, bem como a redução de gastos 

na área social.146  

Do ponto de vista da organização administrativa, o modelo burocrático 

weberiano foi submetido a fortes críticas, propondo-se o modelo gerencialista, que foi 

impulsionado pela vitória dos Conservadores na Grã-Bretanha em 1979 e dos 

Republicanos nos Estados Unidos da América em 1980. 

Nesse contexto, o tema de ordem passa a ser a redução da máquina estatal, 

com a privatização de empresas estatais, desregulamentação, transferência de 

atividades à iniciativa privada e a busca pela redução de gastos públicos.147 

Nohara destaca que no final dos anos 1980 o FMI e o Banco Mundial passam 

a exigir a adoção desse receituário como “condição para a renegociação da dívida ou 
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146 Idem, p. 6. 

147 Ibidem, p. 12. 
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a concessão de créditos a países latino-americanos”.148 Assim, inúmeras mudanças 

na máquina pública brasileira foram adotadas no primeiro mandato do ex-presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso, sob coordenação do ministro Luiz Carlos 

Bresser-Pereira. 

Junto a esse movimento, a partir da década de 1990, surge uma nova teoria 

hegemônica sobre corrupção no campo das Ciências Sociais, observa Filgueiras. 

Trata-se da teoria da escolha racional, que foi acolhida pelo FMI e pelo Banco Mundial, 

no contexto das propostas de reforma do Estado. 149 

O autor destaca que a corrupção, tal qual o próprio papel do Estado, é analisada 

a partir de perspectivas econômicas, tendo por influência a teoria formulada por Rose-

Ackerman. De acordo com esta nova forma de análise, os estudos sobre a corrupção 

partem da premissa de que os agentes políticos buscam ampliar as suas rendas por 

meio do recebimento de subornos e propinas. Esse comportamento é identificado 

como rent seeking.150 A solução proposta é a diminuição do papel das burocracias 

estatais, a pretexto de se restringir os incentivos à corrupção.151 

Não é difícil concluir porque a teoria da escolha racional ganhou o apoio de 

organismos multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial. Com efeito, atribui-se a 

corrupção como um mal próprio do Estado e da estrutura administrativa. O mercado 

e a atuação da iniciativa privada permanecem longe das críticas. 

Ignora-se, assim, as possíveis atuações corruptivas da iniciativa privada, sem 

qualquer relação com o poder público, bem como o fato de que é muitas vezes essa 

que busca capturar o Estado e, a partir do relacionamento estabelecido com o poder 

público, alavancar negócios privados. Indaga-se: de onde parte o rent seeking? São 

os agentes do Estado que objetivam maximizar as suas rendas e a partir daí exigem 

o pagamento de subornos ou propinas? Ou é a iniciativa privada que se aproxima dos 

agentes públicos e utiliza de pagamentos indevidos para obter uma atuação benéfica 

por parte deles? 
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Nesse sentido, Anastasia e Santana observam que “a corrupção se instala 

sempre e quando interesses privados se apropriam de bens públicos e o faz ali onde 

os governantes podem agir em segredo, ou omitir-se”.152 

Carazza aborda o tema sob a perspectiva do financiamento das campanhas 

eleitorais. Assim, faz referência a depoimentos colhidos na operação Lava Jato, 

Carazza e destaca que “na visão dos corruptores, o pagamento de propinas se dava 

por pressão política de vários lados”. Englobava a atuação do Executivo, Legislativo 

e, também, de integrantes de estatais.153 

Acerca da questão do relacionamento das empreiteiras com a corrupção, por 

meio do financiamento eleitoral, Siqueira Neto e Fabretti escreveram: 

 

Outra questão atual que também tem sido muito discutida atualmente, 
inclusive juridicamente por meio da ADI 4.650, impetrada pelo Conselho 
Federal da OAB, é a possibilidade de financiamento das campanhas eleitorais 
por pessoas jurídicas. O cerne da questão estaria no fato de que se as 
pessoas jurídicas não votam, porque poderiam financiar campanhas 
eleitorais? A discussão tornou-se ainda mais relevante com os últimos 
escândalos de corrupção envolvendo grandes empreiteiras responsáveis por 
doações vultuosas à políticos também envolvidos nos esquemas de 
corrupção.154 

 

Carazza cita trecho de depoimento de Fernando Migliaccio, que atuava no setor 

de operações estruturadas da Odebrecht, prestado no curso da ação que objetivava 

a cassação da chapa Dilma-Temer no TSE, no qual consta que a empresa não seria 

culpada pela corrupção atrelada ao financiamento eleitoral, pois o sistema viria de 

anos.155 

Na sequência, Carazza demonstra o grande aumento do faturamento da 

companhia, que cresceu em termos reais mais de 130% entre 2009 e 2015,156 

observando que “muito desse crescimento se deve à agressiva atuação da empresa 
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junto ao alto escalão do poder Executivo e os caciques dos principais partidos no 

Congresso”.157 

Não é possível estabelecer qualquer relação exclusiva entre corrupção e 

Estado. A demonização desse, via de regra, está atrelada a uma atuação ambivalente 

do mercado, que pretende Estado mínimo no que toca à regulação da atividade 

econômica, à fiscalização e à cobrança de tributos, mas que, por outro lado, pretende 

que o Estado adote todas as medidas necessárias ao crescimento econômico, sem 

qualquer preocupação com distribuição de renda e redução de desigualdades sociais. 

Estado mínimo para os outros e no que toca à regulação da atividade econômica; 

Estado máximo quando ele pode ser fonte de receitas e de maximização dos lucros. 

A corrupção não se circunscreve exclusivamente à atuação do Estado. Pode 

envolver a atuação entre agentes privados e agentes públicos. E ainda ocorrer na 

iniciativa privado, mesmo quando essa não se relaciona com o Estado.  

Diante da reforma do Estado do início dos anos 1990, Filgueiras e Marona 

observam que foram alterados os mecanismos de controle burocrático-administrativo, 

mas não foram realizadas modificações concomitantes no controle judicial e, 

tampouco, no controle sob a perspectiva social.158 A consequência disso, ressaltam 

os autores, vem a ser uma grande maquinaria de combate à corrupção, com uma 

legislação ultrapassada relativa ao ponto de vista de controle judicial e um controle 

social ainda nascente.159 Os déficits de accountability e de representação acabam por 

favorecer a corrupção, de acordo com Anastasia e Santana.160 

Sobre as estratégias de combate à corrupção e controle de administração 

pública frente às mudanças gerenciais, é importante destacar, como observa Nohara, 

que o modelo gerencial propõe que o controle incida sobre os resultados e não sobre 
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os procedimentos utilizados para atingi-los, partindo da perspectiva de que o controle 

durante o processo de execução inibe a atuação da administração pública.161  

Acerca da implantação de um controle social mais efetivo no Brasil, a autora 

observa que a desigualdade social existente, que gera inúmeras relações de 

assujeitamento, impede que a sociedade possa se constituir em foro específico para 

o controle da corrupção. Assim, destaca a necessidade de que o controle seja 

exercido de maneira concomitante entre a sociedade e instituições fortes.162 

Filgueiras e Marona observam que, apesar da crença de que as mudanças 

institucionais e a criação de inúmeros órgãos de combate à corrupção no Brasil 

melhorariam a questão, o que se verificou foi a criação de uma lógica de vigilância 

que prejudica a eficiência da gestão pública e colabora para a perpetuação do 

sentimento de corrupção devido aos seguidos escândalos revelados 

diuturnamente.163 Assim, destacam que: 

 

“...a maior transparência e a atuação mais incisiva dos órgãos de controle não 
resultaram em menos corrupção, mas em um desvelamento constante que 
afeta a legitimidade do sistema político brasileiro. O problema  da corrupção 
no Brasil contemporâneo, portanto, não está relacionado apenas à 
governabilidade do regime democrático, mas ao problema da legitimidade, 
pois o modo como a corrupção é evidenciada aponta para uma incapacidade 
sistêmica do Estado para controla-la”.164 

 

De acordo com Filgueiras e Marona, se, por um lado, em virtude da atuação 

dos órgãos de controle, a corrupção é mais visível, por outro, faltam uma atuação mais 

adequada do Judiciário e um controle mais efetivo por parte da sociedade civil. Essa 

disjunção “afeta a legitimidade do sistema político na dimensão da cultura política, 

uma vez que cria um contexto de tolerância à corrupção na dimensão dos valores 

culturais”.165 

Afirmam os autores que: 
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“O aumento da vigilância e a permanência dos escândalos de corrupção na 
opinião pública alimentam um moralismo das elites políticas e uma percepção 
que vê o Estado como o espaço natural dos vícios. A ampliação da vigilância 
por meio de inovações institucionais no Brasil resultou em uma cultura política 
que percebe a corrupção como um mal do Estado. Nesse sentido, a 
corrupção naturaliza-se na dimensão política, havendo um fraco sentido de 
representação. A corrupção reifica-se em uma opinião pública de enorme 
desconfiança com relação às instituições democráticas. O controle da 
corrupção, portanto, demanda mais do que a melhoria da máquina 
administrativa, reclama um processo sistêmico que integre o controle 
burocrático-administrativo às dimensões do controle judicial e do controle 
público não estatal”.166 

 

Em função da desconfiança, a adesão dos cidadãos às instituições 

democráticas é prejudicada, gerando-se um problema não só de governabilidade, 

mas, principalmente, de legitimidade.167 

Barata escreve que há “consenso de que uma cultura política de ética pública 

oferece um ambiente menos propício à propagação da corrupção”, de modo que esta 

cultura visa antes tornar as práticas corruptas menos convidativas, do que o 

estabelecimento de procedimentos de controle, fiscalização e punição.168 

De acordo com o autor, nesse ponto temos dois aspectos ou duas estratégias 

de enfrentamento da corrupção. Uma delas protagonizada pelo Estado, por meio de 

políticas de combate à corrupção, objetivando neutralizar seus benefícios e 

desestimular sua prática, reforçar a transparência e o accountability;169 a outra 

fortemente influenciada pela sociedade civil, mediante uma cultura contrária à 

corrupção e de valorização do espaço público.170 

Do ponto de vista eleitoral, a corrupção pode ser entendida como práticas que 

tencionam desvirtuar o processo de escolha dos representantes, podendo afetar-lhe 

a legitimidade.171 A Justiça Eleitoral foi criada com o escopo de evitar fraudes nos 

processos de votação e garantir que esses refletissem as aspirações do corpo 
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eleitoral.172 Melo observa que os principais exemplos de corrupção eleitoral são a 

utilização de recursos públicos em favor de determinadas campanha, a compra de 

votos e as doações de campanha objetivando vantagens nos planos político e 

administrativo.173 

É importante observar desde logo que o emprego da máquina pública em favor 

de candidatos é considerada conduta vedada pelo artigo 73, da Lei das Eleições (Lei 

nº 9.504/97). Passível de ser apurada por meio de representação à Justiça Eleitoral, 

podendo ocasionar a aplicação de multa, bem como a cassação do registro ou 

diploma. Outrossim, pode acarretar o ajuizamento de ação de improbidade 

administrativa perante a justiça comum. 

Do mesmo modo, a compra de votos é combatida pela legislação eleitoral. 

Trata-se de crime previsto no artigo 41-A, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). 

Por outro lado, a aproximação entre doadores de campanha e candidatos, por 

meio do financiamento eleitoral, com o objetivo de obtenção de vantagens futuras, não 

é tutelada pela legislação eleitoral. Inúmeras razões justificam isso. A principal delas 

decorre do fato de que as doações ocorrem antes da eleição. Somente após a 

realização do pleito é que será possível conhecer os eleitos. E eventuais práticas 

ocorridas posteriormente a diplomação e posse dos eleitos, no que concerne a favores 

políticos e administrativos, inclusive, não são objeto da competência da Justiça 

Eleitoral. 

Essas questões são apontadas desde logo, pois imprescindíveis para a 

demarcação do âmbito de aplicação do direito eleitoral. A incidência do direito eleitoral 

e a competência da Justiça Eleitoral cessam com a eleição. Fatos posteriores devem 

ser apurados mediante o emprego de normas de outros ramos do direito público. 

Mesmo as ações eleitorais que podem ser propostas contra candidatos após a 

realização das eleições, como a representação por captação e aplicação irregular de 

recursos em campanha e ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, 

bem como a ação de impugnação de mandato eletivo, devem guardar relação com 

fatos relacionados ao pleito e que tenham ocorrido até a data de sua realização. Fatos 
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posteriores, repita-se, não são objeto de tutela do direito eleitoral e de atuação da 

justiça eleitoral. 

Trazendo as discussões a respeito de corrupção para o financiamento eleitoral, 

Speck afirma que o primeiro escândalo relativo ao financiamento de campanhas no 

Brasil surgiu no final da República Pública Populista (1945-1964). Na oportunidade, a 

bancada de oposição ao governo João Goulart foi acusada de utilizar recursos vindos 

do exterior nas eleições de 1962. De acordo com autor, não havia nesse período uma 

regulação consistente do financiamento eleitoral. A lei dos partidos políticos de 1950 

continha apenas a previsão de que as agremiações estabelecessem os seus próprios 

limites de gastos.174 

Na atualidade, uma das grandes discussões na relação entre financiamento 

eleitoral e corrupção se refere a possível tentativa de influência exercida pelos 

financiadores sobre os mandatários. Speck classifica essa influência, quando 

presente, como captura do Estado.175 

Ao analisar o perfil dos grandes financiadores de campanha no Brasil, Carazza 

escreve que, em regra, eles “têm forte interesse na condução da política econômica – 

legislação tributária, política industrial, créditos subsidiados no BNDES e outros 

bancos públicos, regras de comércio exterior”.176 

Por outro lado, Speck destaca a dificuldade em se perquirir se a atuação política 

dos detentores dos cargos eletivos é direcionada a beneficiar os financiadores de suas 

campanhas eleitorais, pois não há uma clara violação à lei no caso da realização de 

políticas públicas e na votação de projetos de lei. Isso se deve ao fato de que essas 

atividades gozam de ampla margem de discricionariedade.177 

As decisões dos representantes eleitos “dificilmente deixarão rastros de ilegais 

ou contra normas de direito público”178. E esse é um grande fator de diferenciação 

entre favores administrativos e favores políticos.179 Com efeito, os favores 
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administrativos podem ser mais facilmente identificáveis, a partir da verificação de 

infração a normas de direito público. 

Outra dificuldade no desvelamento da atuação dos financiadores de campanha 

sobre os mandatários com o escopo de obterem favores políticos por meio de doações 

de campanha, observa Speck, decorre do fato de que as doações eleitorais são 

admitidas pela legislativa eleitoral, ao passo que o suborno a agentes públicos é ilegal. 

Além disso, o suborno é pago próximo à prática do ato ilícito, enquanto as doações 

eleitorais são realizadas durante a eleição e o eventual favorecimento só ocorre 

depois.180 

Assim, observa que “o financiador de campanhas que visa obter benefícios 

para sua empresa por meio de doações enfrenta vários tipos de incerteza. A primeira 

diz respeito ao saldo incerto obtido no resultado eleitoral”,181 uma vez que os 

destinatários das doações podem ou não serem eleitos. Além disso, não há como se 

prever quais os temas entrarão futuramente para debate e votação no Legislativo e 

quais serão enfrentados pelo Executivo.182 

Uma prática muito comum antes do julgamento da ADI 4650 pelo STF era a 

realização de doações por grandes grupos econômicos a inúmeros candidatos de 

partidos diferentes. Muitas vezes, grandes empresas contribuíam, inclusive, com 

adversários na disputa pelo mesmo cargo, o que será demonstrado com números no 

capítulo 3. Esse tipo de atuação aumentava as possibilidades de que os financiadores 

contribuíssem com campanhas de candidatos vitoriosos. 

Menciona-se uma série de outros riscos, mais atrelados às funções 

administrativas, entre as doações privadas e a atuação da administração pública. 

Nesse sentido, são referidos os riscos em atividades inerentes às contratações 

públicas, aos serviços públicos e empréstimos estatais.183 

Tratam-se de áreas de atuação regidas por normas de direito público, com 

destaque para o direito administrativo, tributário, financeiro e econômico.  

A Constituição Federal impõe que as contratações da administração pública 

sejam, em regra, precedidas de procedimento licitatório (art. 37, inciso XXI). Os 
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objetivos da previsão constitucional são garantir que as contratações observem a 

isonomia e selecionem a proposta mais vantajosa. Por isso, admite-se que todos 

aqueles interessados em contratar com a administração pública tenham, em tese, a 

possibilidade de apresentarem as suas propostas no certame licitatório. 

O processo licitatório é regulado por inúmeras leis, como a Lei n. 8.666/1993 

(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), a Lei n. 10.520/2002 (Lei do Pregão), 

a Lei n. 12.462/2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas) e a Lei 

n. 13.303/2016 (Lei das Estatais).  

No âmbito das concessões e permissões de serviços públicos, pelos quais a 

administração pública delega aos particulares a prestação dos referidos serviços, por 

conta e risco desses, também há todo um emaranhado de normas que buscam 

garantir que a regularidade dos procedimentos licitatórios prévios à celebração do 

contrato de concessão ou permissão. Nesse sentido, podem ser citadas as Leis n. 

8.987/1995 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos) e n. 11.079/2004 

(Lei de Parcerias Público-Privadas). 

Nos referidos diplomas legais, há inúmeros mecanismos de controle dos 

procedimentos realizados com vistas às contratações. 

Esses mecanismos se atrelam ora ao controle interno, ora ao controle externo 

da administração pública. Na primeira hipótese, a própria administração atua para 

verificar a regularidade do procedimento que culminará na contratação, no exercício 

do seu poder de autotutela e por meio de seus órgãos. Na segunda hipótese, admite-

se que qualquer cidadão ou licitante impugne o edital da licitação perante a 

administração pública, represente aos Tribunais de Contas para instauração de 

procedimento prévio de análise do instrumento convocatório – com a possibilidade, 

inclusive, de suspensão do certame – bem como a outros órgãos, como ao Ministério 

Público, a fim de que seja investigada eventual irregularidade. 

Por outro lado, Speck observa que o Estado é um dos grandes players na 

concessão de empréstimos a empreendimentos privados e que essa atividade pode 

ser influenciada por meio de subornos a agentes públicos ou utilização de 

financiamento de campanhas, para fazer com que os responsáveis pela concessão 

dos empréstimos favoreçam certas pessoas, agilizando ou facilitando a concessão de 

um empréstimo, em detrimento do regramento da matéria. Os benefícios indevidos 
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decorreriam de transgressão dos princípios da administração pública e da legislação 

de regência.184 

O BNDES ampliou sua atuação a partir de 2003, objetivando auxiliar as 

empresas brasileiras em disputa com o capital internacional. Assim, apoiou a 

diversificação das participações societárias das empresas nacionais e, também, o 

processo de internacionalização das companhias brasileiras, conforme observa 

Bugiato.185 

De acordo com o autor, houve uma alteração do perfil de atuação do banco. No 

início da década de 1990 o BNDES financiou inúmeros processos de privatização no 

Brasil. Todavia, a partir de 2002 o perfil da instituição foi alterado, a partir de mudanças 

em seu estatuto com o desiderato de apoiar as empresas nacionais.186 

O processo foi ampliado durante os governos do ex-presidente Lula. O BNDES 

majorou a sua participação em processos de fusão e aquisição de empresas, por meio 

da BNDESPar. Assim, participa do capital de empresas como a Petrobras, Vale, 

Eletrobras, dentre outras.187 Além disso, passou a atuar na promoção da 

internacionalização de empresas brasileiras, promovendo investimentos dessas no 

exterior.188 E investiu massivamente em projetos de infraestrutura, tanto no Brasil, 

como no exterior.189 

Tal qual no âmbito das licitações e contratos administrativos, a concessão de 

empréstimos pelo BNDES é disciplina por inúmeras normas de direito público. Possui 

um amplo procedimento para o deferimento. Além disso, é objeto de controle interno 

e externo. O ideal é que seja dada ampla transparência aos procedimentos 

deflagrados pelo banco e que a sua atuação esteja voltada ao interesse público 

concernente no desenvolvimento nacional. 
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Tanto a celebração dos contratos administrativos, como a concessão de 

empréstimos pelo BNDES são disciplinados por matérias estranhas ao direito eleitoral. 

E não possuem reflexos diretos na competição eleitoral. 

Com efeito, a possibilidade de favorecimento a particulares por meio da 

celebração de contratos públicos ou pela concessão de empréstimos não se relaciona 

específica e diretamente ao processo eleitoral. Ocorre, via de regra, em momento 

posterior. As normas aplicáveis às referidas atividades não são próprias do direito 

eleitoral, mas de outros ramos do direito público. E a Justiça Eleitoral não tem 

competência para analisar as referidas questões. 

Por todos esses fatores, as possíveis disfunções que as contribuições privadas 

podem gerar pela eventual aproximação entre financiadores de campanha e 

mandatários, no que toca a tratamento privilegiado perante a administração pública, 

devem ser tratadas por outros ramos do direito. E não poderiam servir para a 

declaração de inconstitucionalidade das doações realizadas por pessoas jurídicas, a 

pretexto de se combater a corrupção. 

A única hipótese em que eventuais relações espúrias estabelecidas entre 

candidatos e financiadores de campanha poderia ser tutelada pelo direito eleitoral 

seria no caso de desvios de recursos públicos por particulares, cometidos no âmbito 

de negócios com a administração pública, terem, posteriormente, como destino a 

aplicação em campanhas eleitorais. 

Para evitar esse tipo de conduta, conforme discutiremos no capítulo 4, é 

fundamental estabelecer um novo marco legal de doações oriundas de pessoas 

jurídicas, baseado em contribuições mais baixas e com limites nominais.  

Além disso, concordamos com Speck, quando afirma que as primeiras 

providências a serem tomadas para evitar que favores políticos decorrentes do 

financiamento eleitoral atinjam a administração pública são fortalecer o sistema 

partidário, para diminuir a necessidade de nomeações políticas como forma de 

governabilidade, promovendo uma despolitização da administração pública, e 

estabelecer regras mais rígidas para as nomeações de livre exoneração.190 

Além da crítica relativa ao elevado número de partidos políticos no Brasil, 

destacam-se também problemas relacionados à ausência de democracia interna das 
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agremiações e a dificuldade dos partidos políticos em filtrar corretamente a vontade 

da população, sendo muitas vezes utilizados como meras legendas para a 

apresentação de candidaturas.  

Nesse ponto, há inúmeras críticas a respeito de eventuais déficits de 

representatividade e possível ocorrência de candidatismo, referente à apresentação 

de candidaturas descoladas dos ideais partidários, com a utilização das legendas 

unicamente para fins de cumprimento do requisito de elegibilidade contido no artigo 

14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.191 

A despeito das críticas que possam ser direcionadas às agremiações 

partidárias, diante da importância dos partidos políticos para as democracias 

contemporâneas e do fato de que a Constituição Federal de 1988 a elas destina o 

monopólio das candidaturas no Brasil, sendo essenciais para a pluralidade de ideias 

e a garantia dos direitos das minorias, parte-se da premissa de que para a definição 

do modelo ideal das fontes e mecanismos de financiamento eleitoral deve-se atentar 

ao fato de que não devem ser adotadas medidas que possam aumentar a crise de 

representatividade democrática, bem como a desconfiança nos partidos políticos e 

demais instituições.  

É preciso preservar os partidos e a política, pois tais instrumentos são as únicas 

vias possíveis para a construção de uma sociedade mais democrática e justa. 

Outro risco inerente às relações entre financiadores de campanha, candidatos 

e administração pública, seria o pagamento de propinas por meio de doações 

eleitorais. A esse respeito, Carazza observa que é muito difícil separar doações 

advindas de propinas relativas a contratos públicos e contabilizadas de maneira oficial, 

de doações privadas legítimas.192 

Nesse aspecto, conforme será melhor discutido no capítulo 4, nos parece que 

a melhor estratégia não é vedar contribuições privadas no geral, mas estabelecer um 

novo regramento à matéria. 

O crescente desvelamento de atos de corrupção pela imprensa gera uma 

sensação de que a ética pública está atrasada em relação ao desenvolvimento da 
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sociedade em outros campos, assemelhando-se ao pensamento do neolítico moral, 

que acompanhou a filosofia ao longo dos tempos, desde que a ética é estudada pelos 

filósofos. 

A esse respeito, Giannetti ressalta que desde o surgimento da filosofia moral 

na Grécia, no século V a.C, é comum se considerar que “a ética não acompanha o 

avanço científico, tecnológico e material do homem”. E observa que o neolítico moral 

influenciou pensadores em todas as eras de estudo da filosofia. 193 

As preocupações éticas são fundamentais e podem fazer com que a sociedade 

evolua. Todavia, é preciso ter cuidado para não se cair num messianismo exacerbado, 

como observa Giannetti: 

 

O descontentamento moral é, sem dúvida, uma disposição salutar. Ele é o 
antídoto do conformismo, da estagnação e da transformação do homem num 
rebanho resignado, industrioso e amorfo, contente com sua rotina e feliz em 
obedecer. É a vontade de melhorar e divergir – de construir a nossa própria 
identidade – que alimenta o exercício que temos de mais valioso: da 
capacidade de escolha autônoma e da experimentação permanente na arte 
da vida. 
O problema surge apenas no momento em que esse ‘descontentamento 
divino’ compromete o sentido de realidade e descamba para o messianismo, 
passando a alimentar não mais o desejo de tornar-se melhor como indivíduo, 
mas sim sonhos extravagantes de regeneração moral do homem, engenharia 
do caráter e perfectibilidade humana.194 

 

O desenvolvimento de “uma cultura política de ética pública oferece um 

ambiente menos propício à propagação da corrupção”.195 De acordo com Barata, esta 

cultura visa antes tornar as práticas corruptas menos convidativas, do que o 

estabelecimento de procedimentos de controle, fiscalização e punição.196 

É fundamental que o homem público aja com aquilo que Weber chamou de 

ética da responsabilidade, no sentido de guiar as suas ações não por intermédio de 

suas convicções, mas atento aos resultados que delas pode decorrer.197 O grande 
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problema é quando todas as questões políticas focam exclusivamente em questões 

éticas, produzindo discussões vazias, conforme destacado por Weber: 

 

Só cabe dizer-lhe uma coisa: quando, hoje em dia, num tempo de excitação 
que a seu ver, não é estéril – saiba, entretanto, que a excitação não é sempre 
e nem mesmo genuinamente uma paixão autêntica – vemos subitamente 
surgir, de toda parte, homens políticos animados pelo espírito da ética da 
convicção e proclamando: “Não eu, mas o mundo é que é estúpido e vulgar; 
a responsabilidade pelas consequências não cabe a mim, porém àquele à 
cujo serviço estou; não obstante, esperem um pouco e eu saberei destruir 
essa estupidez e essa vulgaridade” – diante de tal situação, confesso que, 
antes do mais, procuro informar-me acerca do equilíbrio interior desses 
partidários da ética da convicção. Tenho a impressão de que, nove vezes em 
dez, estarei diante de balões cheios de vento, sem consciência das 
responsabilidades que assumem e embriagados de sensações românticas.198 

 

 

Além disso, Giannetti observa que uma nova moral, um novo homem ou uma 

nova consciência não são coisas que são inventadas e planejadas, mas que surgem 

por meio de um processo lento e gradual: 

 

o ponto central que precisa ser enfatizado é que uma ‘nova moralidade’, ou, 
pior que isso, um ‘novo Homem’ ou ‘nova consciência’, não é o tipo de coisa 
que pode ser inventada, decretada ou planejada. Pouco se conhece, de fato, 
sobre as causas reais de mudança no campo da ética. As indicações 
possíveis sugerem, no entanto, que se trata de um processo lento, 
extremamente descentralizado e que só pode surgir a partir do cultivo gradual 
e paciente de atitudes e valores já existentes na mente dos indivíduos.199 

 

Portanto, não cabe aos intérpretes da Constituição, com base em juízos éticos, 

no sentido do dever ser, a pretexto de combater a corrupção, declarar inconstitucional 

a possibilidade de doações por intermédio de pessoas jurídicas, na ausência de 

proibição expressa no texto constitucional. 
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3. Igualdade de condições nas eleições 

 

No artigo intitulado Uma Concepção Kantiana de Igualdade, John Rawls trata 

da sua concepção da igualdade, partindo da ideia de uma sociedade bem ordenada, 

que seria regulada por um conceito público de justiça, aceito por todos os seus 

membros.200 

Nessa sociedade, os seus membros seriam livres e iguais, sendo a igualdade 

decorrente da “suposição que cada um deles tem e se veem mutuamente como 

possuindo um direito ao respeito igual e consideração em determinar os princípios 

pelos quais os arranjos básicos da sociedade devem se regulados”.201 

De acordo com o autor, a ideia de igualdade é correlata à noção de justiça,202 

havendo a necessidade de que um conjunto de princípios seja utilizado para arranjar 

a distribuição das vantagens produzidas pela sociedade, considerando-se que há 

relativa escassez.203 

Nesse passo, observa que “o papel dos princípios de justiça é atribuir direitos 

e deveres na estrutura básica da sociedade e especificar a maneira pela qual as 

instituições devem influenciar a distribuição geral dos retornos da cooperação 

social”.204 

Rawls sustenta que os resultados somente serão justos se a estrutura básica 

da sociedade for “regulada e corrigida de forma justa através do tempo”, ressaltando 

que, do contrário, o processo social não será justo, mesmo que as transações 

particulares tenham a aparência livre e equitativa, quando analisadas isoladamente. 

Portanto, conclui que o mais importante acordo é aquele que estabelece os princípios 

que regulam a estrutura básica.205 

Nesse sentido, o autor escreve: 

  

A justiça da estrutura básica é, portanto, de importância fundamental. O 
primeiro problema da justiça é determinar os princípios para regular as 
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desigualdades e ajustar os efeitos profundos e de longa duração das 
contingências sociais, naturais e históricas, particularmente porque essas 
contingências combinadas com as desigualdades engendram tendências 
que, quando abandonadas a si mesmas, são profundamente díspares com 
relação à liberdade e igualdade apropriadas para uma sociedade bem-
ordenada.206 

 

Os princípios básicos de justiça adotados por John Rawls já haviam sido 

expostos em suas obras Uma Teoria da Justiça e Justiça e Democracia. Nesta, o autor 

descreve os princípios da seguinte forma:  

 

(1) Cada pessoa tem direito igual a um sistema plenamente adequado de 
liberdades e de direitos básicos iguais para todos, compatíveis com um 
mesmo sistema para todos. 
(2) As desigualdades sociais e econômicas devem preencher duas 
condições: em primeiro lugar, devem estar ligadas a funções e a posições 
abertas a todos em condições de justa (fair) igualdade de oportunidades; e, 
em segundo lugar, devem proporcionar a maior vantagem para os membros 
mais desfavorecidos da sociedade.207 

 

Rawls considera que o princípio relativo ao esquema de liberdades iguais para 

todos tem preponderância sobre o princípio atinente à questão das desigualdades 

sociais e econômicas, submetidas às exigências de proporcionar maior benefício para 

os menos favorecidos e de garantir igualdade de oportunidades a todos para galgar 

cargos e posições.208 

Levando em conta a igualdade entre os membros da sociedade bem ordenada, 

Rawls observa que a igual liberdade e a oportunidade equitativa “são uma expressão 

natural dessa igualdade”209 e busca identificar o princípio pelo qual “os membros de 

uma sociedade democrática permitem que as tendências da estrutura básica sejam 

afetadas profundamente pelo acaso social e por contingências naturais e 

históricas”.210 

Ressalta que, por exigências organizacionais e de eficiência econômica, não 

há como dividir os bens primários de forma igual, de modo que:  

 

                                                           
206 RAWLS, John. Uma Concepção Kantiana de Igualdade. Veritas, Porto Alegre, v. 52, n. 1., p. 108-
119, mar. 2007, p. 111. 

207 RAWLS, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 207. 

208 Idem, p. 112. 

209 Ibidem., p. 115. 

210 Ibidem, p. 115. 



76 
 

a estrutura básica devia permitir desigualdades, na medida em que estas 
melhorem a situação de todos, incluindo a dos menos favorecidos, desde que 
tais desigualdades sejam consistentes com a igual liberdade e a oportunidade 
equitativa.211 

 

Sem embargo das críticas realizadas à teoria de Jonh Rawls, no sentido de que 

seja universalista e que pretenda justificar a submissão racional dos indivíduos à 

estrutura social, dentro de um quadro liberal,212 há dois aspectos de sua obra que são 

importantes para a abordagem da questão do financiamento das campanhas 

eleitorais: (a) a justiça na definição da estrutura básica e a possibilidade de 

readequação dos princípios que lhe são correlatos, sob pena de que os fatos ocorridos 

a partir de uma estrutura inicial deformada possam ter aparência de equânimes se 

analisados isoladamente, mas na realidade produzam distorções; (b) a necessária 

igualdade de oportunidades entre os candidatos. 

Nesse sentido, a igualdade de oportunidades pode ser violada tanto no 

financiamento privado, quando se permite, por exemplo o autofinanciamento das 

campanhas eleitorais de maneira ilimitada, quanto no financiamento exclusivamente 

público, quando os critérios de distribuição dos recursos públicos privilegiam os 

partidos que já estão no poder. 

Assim, a estrutura básica da legislação eleitoral deve ser pensada de acordo 

com princípios que garantam a igualdade entre os candidatos, sob pena de que, 

apesar de as campanhas eleitorais se realizarem dentro das normas 

preestabelecidas, elas apenas reproduzam as distorções constantes da estrutura 

básica. 

O pensamento de Rawls influenciou pesquisadores que se dedicam à análise 

das competições eleitorais, entre os quais se incluem Óscar Sánchez Muñoz, que 

aborda o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, sob influência 

da teoria de justiça como equidade.213 

O princípio da igualdade de oportunidades teria duas facetas, de acordo com 

Muñoz. A primeira implicaria em que, na busca por diferentes posições sociais, as 

                                                           
211 RAWLS, John. Uma Concepção Kantiana de Igualdade. Veritas, Porto Alegre, v. 52, n. 1., p. 108-
119, mar. 2007, p. 116. 

212 SILVEIRA, Denis Coitinho. Teoria da Justiça de John Rawls: Entre o Liberalismo e o Comunitarismo. 
Trans/Form/Ação, São Paulo, v.30(1), 2007, p. 171. 

213 OLIVEIRA, Marcelo Roseno de. A Igualdade de Oportunidades nas Competições Eleitorais: 
Reflexões a Partir da Teoria da Justiça como Equidade de John Rawls. Paraná Eleitoral: revista 
brasileira de direito eleitoral e ciência política, Curitiba, v. 2, n. 2, p.175-190, ago. 2013, p. 176. 
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pessoas somente deveriam depender de suas próprias capacidades, decisões e de 

seus esforços, sem que influenciassem outros atributos como sexo e nível econômico. 

A segunda, resultaria que o Estado teria que adotar medidas positivas para equilibrar 

as disputas entre pessoas que estivessem em situações desiguais.214 

Seria preciso estabelecer quais os atributos que poderiam importar às disputas 

entre os diversos cidadãos pelo acesso a uma determinada condição; e quais atributos 

seriam irrelevantes.215 Assim, do ponto de vista eleitoral, e refletindo sobre a atuação 

dos partidos políticos, Muñoz afirma que deveriam importar para a adesão dos 

eleitores fatores como as propostas das agremiações, as conexões estabelecidas por 

elas com a sociedade, os atributos dos líderes partidários etc. Por outro lado, as 

capacidades econômicas dos partidos ou líderes deveriam ser irrelevantes na 

disputa.216 

O autor espanhol observa que o princípio da igualdade de oportunidades nas 

competições eleitorais possui uma dimensão objetiva, consistente no direito de que 

os cidadãos elejam livremente os seus representantes, e uma faceta subjetiva, 

inerente à perspectiva dos candidatos e ao direito que possuem de competir pelo voto 

em condições de igualdade.217 

Com vistas a assegurar essa face subjetiva do princípio, Muñoz observa que é 

preciso combater três pontos que podem trazer posição de vantagem a determinados 

candidatos, quando utilizados de forma abusiva. Esses aspectos se referem às 

vantagens decorrentes do exercício de cargos públicos, de uma posição financeira ou 

mesmo midiática de superioridade.218 

Do ponto de vista de uma posição financeira superior, candidatos abastados 

possuem condições de empregar mais recursos nas campanhas eleitorais, o que pode 

fazer com que essas se tornem mais visíveis. Desse modo, a fim de evitar que o peso 

do dinheiro possa decidir uma eleição, é preciso estabelecer algumas restrições a sua 

utilização nas campanhas.219 

                                                           
214 MUÑOZ, Óscar Sánches. La Igualdade de Oportunidades en las Competiciones Electorales. 
Madrid, 2007: Centro de Estudos Políticos y Constitucionales, p. 12. 

215 Idem, p. 14. 

216 Ibidem, p. 14. 

217 Ibidem, p. 61.  

218 Ibidem, p. 75. 

219 Ibidem, p. 78. 
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Nesse sentido, são previstos limites de gastos e de ingressos de determinados 

recursos. E uma série de normas com o escopo de limitar a utilização de recursos de 

que dispõem os candidatos mais abastados na disputa, de modo a prejudicar a 

igualdade de oportunidades. Essa é uma dimensão negativa do princípio, ressalta 

Munõz. Por outro lado, observa o autor, a utilização de recursos públicos em 

campanha, para distribuição entre os concorrentes de maneira equitativa, com a 

finalidade de combater desigualdades, corresponde a um aspecto positivo do princípio 

da igualdade de oportunidades nas competições eleitorais.220 

O objetivo da atuação positiva do Estado, com vistas a remover fatores que 

deveriam ser irrelevantes na disputa eleitoral, é fazer com que a igualdade entre os 

competidores não seja meramente formal, atingindo uma dimensão substancial.221 

Ao analisar os princípios constitucionais eleitorais brasileiros, Salgado refere-

se ao princípio da igualdade da disputa eleitoral, aduzindo que: 

 

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o 
princípio 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 do poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação.222 

 

Kelsen afirmou que a noção de democracia pressupõe a existência de dois 

princípios: liberdade e igualdade dos cidadãos. O princípio da igualdade, inerente ao 

do ideal democrático, se manifesta de diversas formas. Engloba o valor do voto (um 

homem, um voto), a representação e a disputa eleitoral, conforme observa Salgado.223 

Para garantir uma disputa eleitoral dentro de características de normalidade e 

com observância da igualdade de oportunidades entre os candidatos, a legislação 

prevê uma série de circunstâncias com vistas a coibir os abusos por parte dos 

concorrentes. Desse modo, combate-se condutas com potencial para viciar a extração 

                                                           
220 MUÑOZ, Óscar Sánches. La Igualdade de Oportunidades en las Competiciones Electorales. 
Madrid, 2007: Centro de Estudos Políticos y Constitucionales, p. 78. 

221 OLIVEIRA, Marcelo Roseno de. Igualitarismo Eleitoral: por uma força de efeito ótima ao princípio da 
igualdade de opotunidades nas competições eleitorais. In: FUX, Luiz; et. al. (coord.). Direito 
Constitucional Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018. (Tratado de Direito Eleitoral, v. 1), p. 366. 

222 SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Estruturantes do Direito Eleitoral. 2010. 
356 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito do Estado, Direito do Estado, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2010, p. 247. 

223 Idem, p. 247. 
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da vontade do eleitor, em situações nas quais o candidato exerce direitos na 

competição eleitoral de maneira abusiva.224 

Nesse sentido, objetiva-se coibir o abuso do poder econômico, político ou o uso 

indevido dos meios de comunicação social. Referidos abusos são apurados por meio 

da ação de investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22, da Lei Complementar 

nº 64/90. As sanções aplicáveis em caso de procedência da ação são a cassação do 

registro ou diploma e, ainda, aplicação de inelegibilidade. 

Para além das limitações estabelecidas na legislação eleitoral com vistas a 

garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, uma grande dificuldade é 

verificar, nos casos de ações que não se amoldam às restrições, eventuais condutas 

abusivas no que concerne à aplicação de recursos financeiros em campanha. Isso 

decorre do fato de que se veda o abuso de recursos econômicos. Mas, por outro lado, 

a utilização de recursos é lícita e necessária à realização de qualquer campanha 

eleitoral. 

Sendo os recursos financeiros imprescindíveis para a realização das 

campanhas eleitorais, o dinheiro é um grande fator de desigualdade entre os 

competidores. Isso justifica uma série de restrições impostas ao financiamento 

eleitoral. E exige a atuação da Justiça Eleitoral no controle da arrecadação e gastos 

de campanha, justamente para verificar se esses atos foram realizados de forma lícita. 

O escopo final, seja das restrições, seja do controle realizado pela justiça 

especializada, é garantir a observância do princípio da igualdade de oportunidades 

entre os competidores, conforme observa Salgado.225 

Uma das grandes características do financiamento eleitoral por pessoas 

jurídicas era a concentração em poucos candidatos, frente à massa dos concorrentes 

de todo o país.226 Num cenário em que as empresas responsáveis pela grande parte 

do valor destinado às campanhas eleitorais objetivavam pulverizar doações, muitas 

vezes contribuindo para candidatos que concorriam ao mesmo cargo, o custeio da 

competição política era visto pelas pessoas jurídicas como uma espécie de bolsa de 
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225 Idem, p. 258.  
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valores. As “ações” atraíam mais investidores tanto maior fosse a chance de vitória 

dos candidatos. 

 

3.1 Desigualdades sob a perspectiva dos doadores de campanha 

 

O financiamento eleitoral é uma forma de participação no processo político. 

Para alguns, se inclui entre os direitos políticos dos cidadãos, de sorte que pessoas 

jurídicas, que não votam e não recebem votos, não poderiam participar do processo 

eleitoral por meio da realização de doações de campanha, conforme o voto do Relator 

da ADI 4650. 

Sem adentrar, por ora, no mérito da questão da possibilidade ou não da 

participação das empresas nessa importante fase das competições políticas, 

analisaremos na sequência as possíveis desigualdades decorrentes da realização de 

doações de campanha, sob a perspectiva dos financiadores, trazendo dados 

importantes acerca das contribuições de pessoas jurídicas (permitida até 2014) e de 

pessoas físicas. 

O financiamento eleitoral sempre foi concentrado em pouquíssimas pessoas 

físicas e jurídicas, conforme mencionamos no capítulo 1. O reduzido número de 

cidadãos e de empresas que participam ou participavam dessa fase do processo 

eleitoral, demonstra uma concentração de doações sob a perspectiva dos doadores.  

Isso fica ainda mais evidente se verificarmos que dentro desse universo 

pequeno, a maioria dos financiadores contribui com valores baixos, muitas vezes 

irrelevantes do ponto de vista dos valores totais arrecadados. Os valores mais 

significativos de recursos privados aplicados nas campanhas eleitorais costumam ser 

concentrados em pouquíssimos doadores, conforme os dados coletados durante a 

presente pesquisa. 

Os números das eleições de 2014 demonstram que as pessoas jurídicas 

doaram mais de R$ 3 bilhões para as campanhas. Esse valor representou cerca de 

60% do total arrecadado por candidatos e partidos políticos. A concentração das 

doações pode ser medida pelos valores transferidos pelos vinte e cinco maiores 

doadores, que juntos doaram cerca de R$ 1,2 bi. Esse valor correspondeu a 40% do 

total doado por empresas: 
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Valores doados pelos 25 maiores doadores em 2014227: 
 

Nome Valor doado 
JBS S/A 361.822.374,50 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 82.941.427,13 
CONSTRUTORA OAS S.A. 68.726.630,00 
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 57.378.000,00 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 55.840.921,00 
U T C ENGENHARIA S/A 52.787.066,08 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S 
A 

48.478.100,00 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 40.409.866,82 
CRBS S/A 39.940.000,00 
BANCO BTG PACTUAL S.A. 37.300.275,00 
COSAN LUBRIFICANTES E 
ESPECIALIDADES S.A. 

30.831.000,00 

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 29.291.865,00 
BRASKEM S/A 28.750.000,00 
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 27.935.885,00 
ITAU UNIBANCO S.A. 26.580.000,00 
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN 
ENGENHARIA S A 

25.052.010,00 

AMIL ASSISTENCIA MEDICA 
INTERNACIONAL S.A. 

21.191.225,00 

SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 21.048.000,00 
VIA ENGENHARIA S. A. 18.935.151,64 
BRF S.A. 16.960.000,00 
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 16.920.000,00 
VALE ENERGIA S.A 15.981.435,20 
GALVAO ENGENHARIA S/A 15.880.300,00 
SALOBO METAIS S/A 15.775.904,86 
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 15.740.245,00 

Total doado R$ 1.172.497.682,23 
 

Uma característica dessas doações era pulverização das contribuições para 

candidatos e partidos de diferentes ideologias. Muitas vezes adversários entre si. 

Um dos efeitos que se esperava a partir da proibição das doações por pessoas 

jurídicas era evitar a concentração de recursos privados em poucos doadores. E, 

assim, diminuir a influência desses sobre o resultado das eleições. 

Avaliando os dados sob a perspectiva das doações de pessoas físicas, na 

eleição de 2018, o total doado por elas foi de cerca de R$ 558 milhões. Os fenômenos 

da concentração e da pulverização ainda se encontram presentes, conforme dados 

                                                           
227 Dados brutos disponíveis em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/2014>. Acesso em 
15.8.17. 
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colhidos durante a presente pesquisa. Embora a concentração seja menor, 

considerando-se que nessa eleição, pela primeira vez, os recursos públicos utilizados 

pelos candidatos e partidos políticos superaram as doações privadas. 

A tabela a seguir traz informações sobre a média de doações realizadas por 

pessoas físicas, o valor total transferido pelos cem maiores financiadores e a média 

de valores doados por eles na campanha eleitoral de 2018. Ressalte-se que o 

levantamento não considera os valores doados pelas pessoas físicas dos candidatos 

às suas próprias campanhas, pois até 2018 a legislação tratava essas doações por 

meio de um regime jurídico diferenciado. Desse modo, as doações de recursos 

próprios serão abordadas adiante, em um item específico:   

 

Comparativo entre a média de doações de pessoas físicas em geral e dos cem 

maiores doadores pessoas físicas na campanha de 2018 

Valor total 

doador pelas 

pessoas físicas 

(R$) 

Quantidade de 

doadores 

(pessoas 

físicas) 

Média de 

valor doado 

por pessoa 

física (R$) 

Valor total 

doado pelos 

cem maiores 

doadores 

pessoas 

físicas (R$) 

Média de valor 

transferido 

pelos cem 

maiores 

doadores (R$) 

557.259.305,28 145.584 3.827,75 90.953.489,16 909.534,90 

 

Tabela elaborada pelo autor a partir dados extraídos do repositório de dados eleitorais. 

Dados brutos disponíveis em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, acesso em 

4.4.19. 

 

Os dados demonstram que os cem maiores doadores transferiram cerca de 

duzentas e quarenta vezes mais recursos às campanhas eleitorais do que a média 

das pessoas físicas em geral – desconsiderando-se as doações de recursos 

realizados pelas pessoas físicas dos candidatos às suas próprias campanhas. 

Outrossim, o levantamento demonstra que essas cem pessoas foram 

responsáveis por cerca de 16,3% dos recursos doados pelas pessoas físicas às 

campanhas eleitorais em 2018. 

Analisando os dados das doações de recursos dos próprios às suas 

campanhas, verifica-se que os recursos registrados dessa forma somaram o total de 
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R$ 447.508.611,31. E que nove mil quinhentos e noventa e nove candidatos 

declararam que doaram recursos às próprias campanhas. Desse modo, a média 

dessas doações perfez R$ 46.620,33. Dividindo o valor das doações pelo número total 

de candidatos, a média seria de R$ 15.386,23.  

Demonstrando a mesma tendência de concentração das doações, 

levantamento realizado durante a presente pesquisa demonstra que apenas 1501 

candidatos, ou seja, 15,64% daqueles que de alguma maneira se autofinanciaram ou 

5,15% do total de candidatos, registraram doações próprias de valores iguais ou 

superiores à média geral de R$ 46.620,33. 

No mesmo sentido, as doações provenientes dos cem candidatos que mais 

aportaram recursos nas próprias campanhas eleitorais perfizeram o total de R$ 

136.110.520,00. Desse modo, a média de doações próprias dos referidos candidatos 

foi de R$ 1.361.105,20. Cerca de vinte e nove vezes mais do que a média geral. 

Somando-se o valor das doações dos cem maiores financiadores não 

candidatos e candidatos, chega-se ao total de R$ 227.064.009,15, provenientes das 

duzentas pessoas físicas que mais investiram recursos nas eleições. Esse valor 

corresponde a cerca de 21,75% do total de recursos privados doados. E a 

aproximadamente 7,25% do total arrecadado nas eleições – considerados recursos 

públicos e privados 

O percentual calculado frente aos recursos privados demonstra uma alta 

concentração. Por outro lado, quando verificado a partir do total de recursos alocados 

na campanha de 2018 demonstra uma queda na concentração, considerando-se que 

nas eleições de 2014 apenas os 25 maiores doadores – todas empresas – foram 

responsáveis por vinte e cinco por cento do total arrecadado. 

Isso se deve, em boa medida, não só à proibição de doações por pessoas 

jurídicas, como também pela criação do FFEC. O novo Fundo, com o valor de R$ 1.7 

bilhões, foi a principal fonte de recursos da última campanha, correspondendo a cerca 

de 54% do total arrecadado.  

Para tentar verificar se ocorreu ou não pulverização das doações realizadas 

pelos cem maiores financiadores das campanhas em 2018, avaliamos as doações 

realizadas por todos eles para candidatos e para partidos políticos, de modo a aferir 

quantos foram os destinatários dos recursos doados por cada um dos big donors.  

Os dados levantados demonstram que 96 deles doaram para candidatos, da 

seguinte forma: quarenta e seis dos doadores transferiram recursos para entre um e 
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cinco concorrentes; vinte e oito doaram para entre seis e dez candidatos; onze doaram 

para entre onze e quinze candidatos; cinco doaram para entre dezesseis e vinte 

candidatos; três para entre vinte e um e vinte e cinco candidatos; houve ainda o caso 

de um doador que transferiu recursos para vinte e oito candidatos distintos; outro que 

doou para trinta e quatro concorrentes; e o campeão de beneficiários, que transferiu 

recursos para cinquenta e seis candidatos. 

Sem embargo da posterior análise desse tipo de conduta sob a perspectiva do 

abuso poder econômico. E de eventual necessidade de alteração do marco regulatório 

das doações privadas como forma de mitigar os efeitos do poder econômico sobre a 

representação política e a soberania popular. Impende desde logo destacar que as 

possibilidades abertas a essa enorme concentração de doações vindas de poucos 

doadores e a pulverização de doações pelos maiores financiadores entre candidatos 

e partidos de matizes diferentes, prejudica a igualdade de influência no processo 

eleitoral.  

Mesmo que se considere que as doações privadas podem ser provenientes de 

pessoas físicas ou jurídicas, é imprescindível a criação de regras e limites para fazer 

com que os doadores manifestem as suas preferências a determinados partidos e 

candidatos, dentro de certas balizas, e sem prejudicar a igualdade de manifestação 

entre os diversos doadores. 

O sistema de doações existente no Brasil desde a publicação da Lei nº 9.504/97 

normativiza a desigualdade no que tange às doações privadas. Com efeito, os limites 

de contribuições são pautados nos rendimentos dos doadores. Para as pessoas 

físicas, a legislação prevê como limite de doações financeiras o montante 10% da 

renda bruta auferida pelo doador no ano anterior ao da eleição. Quanto às pessoas 

jurídicas, até a proibição decorrente do julgamento da ADI 4650, o limite de doações 

era de 2% da receita bruta das empresas. 

A lei constituiu, portanto, a desigualdade em regra. Isso porque, permite que 

aqueles que possuem maiores rendimentos tenham a faculdade de influenciar o 

financiamento eleitoral de maneira muito mais efetiva. E não estabelece um teto 

nominal para as doações, que se mostre razoável diante de algum parâmetro objetivo 

como o rendimento médio mensal dos brasileiros ocupados ou o PIB domiciliar per 

capita, por exemplo. 

Nesse passo, impende consignar que o rendimento médio mensal de todos os 

brasileiros ocupados, a partir de catorze anos, no mês de dezembro de 2018, foi de 
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R$ 2.262,00 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais), conforme levantamento 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).228 Além disso, que 

a renda domiciliar per capita no Brasil em 2018 foi de R$ 1.373,00 (um mil trezentos 

e setenta e três reais), nos termos apurados pelo mesmo Instituto.229 

Outro fator importante do ponto de vista de como o financiamento eleitoral 

coloca certas pessoas em posição de proeminência quanto à possibilidade de 

influenciar a formação da vontade política sob a perspectiva dos recursos financeiros, 

advém do fato de que ao estabelecer limites tão maleáveis e sem teto nominal, a 

legislação ignora os milhões de brasileiros que, por suas precárias condições 

financeiras, não possuem, em regra, condição de serem doadores de campanha.  

Boa parte dos brasileiros está alijada da participação do processo de 

financiamento das campanhas eleitorais, especialmente pela doação de recursos 

financeiros a candidatos e partidos políticos.  

Poderiam, em tese, em situações específicas, ceder a utilização de um bem de 

que fossem proprietários ou possuidores para utilização no período de campanha, ou 

realizar doações consistentes na prestação do próprio serviço para candidatos e 

partidos políticos. Esse tipo de contribuição, que a lei classifica como doação de 

recurso estimável, tem o seu valor limitado atualmente a R$ 40.000,00. 

Essa é uma outra excrecência referente aos limites de doações e as 

possibilidades de influência pelos diversos doadores sobre o processo eleitoral. 

Doações financeiras não possuem teto nominal e seus limites são definidos de acordo 

com os rendimentos do doador; doações estimáveis, que têm requisitos restritivos, 

como a exigência de que o bem seja de propriedade do doador ou que este 

desempenhe pessoalmente a prestação de serviços em favor de campanhas, e são, 

em tese, mais acessíveis a qualquer doador, possuem limites nominais. 

Cabe ainda destaca que, por vezes, pessoas que recebem benefícios sociais 

sofrem questionamentos quanto a eventuais doações realizadas para as campanhas 

eleitorais.  

                                                           
228 Dados disponíveis em:  

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/rendimento-despesa-e-consumo/9171-pesquisa-naciona-
l-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=23634&t=destaques>. Acesso em: 15 abr. 
19. 
229 Dados disponíveis em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-
capita-no-brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml>. Acesso em 15 abr. 19. 
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Desde o pleito de 2016, o TSE realiza uma série de verificações de dados a 

partir das informações de campanha enviadas por candidatos e partidos políticos à 

Justiça Eleitoral em relatórios financeiros e prestações de contas parciais. São 

cruzadas as informações prestadas com dados disponíveis em bancos de dados 

públicos. Uma das checagens verificadas é se os doadores recebem algum tipo de 

benefício social. 

A checagem desses indícios de irregularidade se iniciou a partir da Instrução 

Normativa TSE nº 18/2016. Posteriormente, o procedimento foi previsto na Res. TSE 

n. 23.553/2017. O objetivo dos cruzamentos de dados é permitir a identificação e 

investigação de possíveis arrecadações ou aplicações irregulares de recursos  

Diante desse quadro, a regra um homem, um voto, não faz parte do cotidiano 

do financiamento eleitoral. Os brasileiros mais abastados e que desejem influenciar 

no processo eleitoral por meio de doações, possuem, considerados os limites e a 

possibilidade de pulverização de doações, muito mais condição de influenciar no 

resultado das eleições. Os menos favorecidos são, por outro lado, praticamente 

alijados de qualquer influência sobre o dinheiro utilizado para a realização das 

campanhas. Isso pode afetar as possibilidades de influenciarem a propaganda e o 

debate eleitoral, com prejuízos mesmo à representação política. 

Nesse aspecto, o financiamento eleitoral se aproxima da lógica do voto 

censitário, que exigia que o cidadão possuísse determinada renda para votar, ou 

mesmo do elitismo, de acordo com o qual a política deveria ser exercida de maneira 

plena por uma elite financeira ou intelectual. 

 

3.2 Desigualdades sob a perspectiva dos candidatos 

 

Estudos interpretaram as estratégias de distribuição de doações de recursos 

por pessoas jurídicas nas eleições brasileiras, com objetivo de verificar o perfil dos 

candidatos preferidos das grandes doadoras. Esse perfil traz um indicativo das 

possíveis desigualdades que podem decorrer do financiamento da política. E será 

abordado abaixo. 

Uma característica que costuma ser demonstrada em estudos realizados por 

cientistas políticos é que candidatos à reeleição possuem maiores chances de 

integrarem o subgrupo dos mais financiados por empresas. Nesse sentido, avaliando 

dados do pleito para a Câmara dos Deputados em 2010, Mancuso e Speck 
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demonstram que apenas 10% dos concorrentes (444 candidatos) buscavam a 

reeleição. E que a proporção que esses candidatos ocupavam no decil mais alto em 

seus respectivos distritos no financiamento eleitoral correspondia a 53%.230 

A conclusão do estudo, no que toca a esse aspecto, é que, controladas as 

demais variáveis, concorrer à reeleição aumenta em 14,7 vezes a chance de um 

candidato pertencer ao decil dos mais financiados.231 

A segunda característica apresentada pelos autores, conclui que “candidatos 

que compõem a base de apoio ao governo no Congresso têm mais chance que os 

demais candidatos de estar entre os mais financiados”.232 Nesse ponto, o estudo 

evidencia que 61,2% dos pertencentes ao decil mais alto nos respectivos estados, 

pertenciam a partidos integrantes da base do governo.233 A conclusão que decorre da 

análise é que pertencer a um dos partidos da base governista majora em 30,8% as 

chances do candidato estar no decil daqueles que mais arrecadam.234 

O sexo dos candidatos também era uma das características que geravam 

distorções no financiamento realizado pelas pessoas jurídicas. No pleito de 2010, 

16,1% das candidaturas à Câmara dos Deputados correspondiam a mulheres. Nesse 

cenário, apenas 8,5% das mulheres ocuparam o decil mais alto.235  

Outro ponto abordado pela pesquisa foi referente ao grau de instrução dos 

candidatos. Na eleição de 2010, 56% dos candidatos a Deputado Federal possuíam 

ensino superior. E 78,6% dos candidatos mais financiados por empresas tinham 

terceiro grau de instrução.236 Candidatos nessas circunstâncias tinham 2,2 vezes mais 

chances de integrar o grupo dos mais financiados.237 

Utilizando uma regressão logística multivariada para avaliar os impactos 

dessas características em conjunto, Mancuso e Speck concluem que: 

                                                           
230 MANCUSO, Wagner Pralon; SPECK, Bruno Wilhelm. Os Preferidos das Empresas: um estudo de 
determinantes no financiamento eleitoral empresarial. In: COSTA, Paulo Roberto Neves; PONT, Juarez 
Varallo. Empresários, Desenvolvimento, Cultura e Democracia. Curitiba: UFPR, 2015, p. 223. 

231 Idem, p. 227. 

232 Ibidem, p. 218. 

233 Ibidem, p. 224. 

234 Ibidem, p. 227. 

235 Ibidem, p. 225. 

236 Ibidem, p. 226. 

237 Ibidem, p. 228. 
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Podemos afirmar que a probabilidade de um incumbente, empresário, de 
sexo masculino, com ensino superior e filiado a um partido da base, de 
pertencer ao decil que mais recebe financiamento corporativo direto é: Π = 
exp (0,699) / 1+exp (0,699) = 0,668, ao passo que a probabilidade de um 
challenger, não empresário, de sexo feminino, sem ensino superior e não 
filiado a um partido da base, de pertencer ao mesmo decil é de apenas Π = 
exp (0,056) / 1+exp (0,056) = 0,019.238  

   

 

A grande dificuldade, quando se analisa o perfil dos candidatos que mais 

recebem doação, decorre em separar quais características seriam toleráveis, pois 

inerentes ao próprio debate democrático e às manifestações de preferência, dos 

doadores e eleitores, das características que efetivamente denotam ofensa ao 

princípio da igualdade de oportunidades nas competições eleitorais. Ou seja, quais 

aspectos são internos à própria disputa eleitoral e quais aspectos representam fatores 

externos e, portanto, ofensivos à igualdade. 

Discussão que permeia as abordagens sobre financiamento eleitoral se refere 

à tentativa de se estabelecer correlação entre a vitória no pleito e a utilização de 

recursos de campanha pelos eleitos. Apesar do dinheiro importar, e muito, para que 

as campanhas sejam realizadas, há inúmeros outros fatores que contribuem para que 

os candidatos sejam vitoriosos. Além da tendência de que muitos financiadores de 

campanha optem por doar àqueles que acreditam terem maior chance de êxito. 

Acerca do acesso aos recursos de campanha, realizamos uma série de 

checagem dos dados declarados nas prestações de contas eleitorais dos candidatos 

a Deputado Estadual e Deputado Federal de São Paulo,239 com o objetivo de levantar 

informações sobre as desigualdades no financiamento eleitoral.  

Dentro do universo de todos os concorrentes a esses cargos, impende 

consignar que houve candidatos que (i) apresentaram prestações de contas zeradas, 

ou seja, sem qualquer movimentação de recursos e que (ii) não prestaram contas. 

Assim, as informações daqueles que declararam que não receberam recursos e não 

realizaram gastos de campanha, foram consideradas nas médias de arrecadação 

calculadas na presente pesquisa. 

                                                           
238 MANCUSO, Wagner Pralon; SPECK, Bruno Wilhelm. Os Preferidos das Empresas: um estudo de 
determinantes no financiamento eleitoral empresarial. In: COSTA, Paulo Roberto Neves; PONT, Juarez 
Varallo. Empresários, Desenvolvimento, Cultura e Democracia. Curitiba: UFPR, 2015, p. 228. 

239 Dados disponíveis em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-
1/repositorio-de-dados-eleitorais. Acesso em: 12.4.19.  
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Por outro lado, diante da ausência de dados, não havia como se abordar as 

informações daqueles que não prestaram contas. Desse modo, não foram 

considerados, para fins de cálculo das médias arrecadadas e como fator de divisor, 

os candidatos que não prestaram contas. Para o cargo de Deputado Estadual, cento 

e cinquenta e três candidatos não prestaram contas à Justiça Eleitoral até 15 de abril 

de 2019. No que concerne aos candidatos a Deputado Federal, cento e quarenta e 

quatro deles não prestaram contas até a mesma data. Os gráficos com os percentuais 

daqueles que não prestaram contas seguem abaixo: 

 

 

 

 

93%
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Partindo apenas dos candidatos que prestaram contas, há grandes diferenças 

nas arrecadações daqueles que concorreram ao legislativo federal. As tabelas abaixo, 

que congregam os dados levantados, demonstram que: (a) considerando ambos os 

sexos, os candidatos eleitos arrecadaram cerca de 8,6 vezes o valor arrecadado pela 

média geral de todos os candidatos; (b) a média de arrecadação de todos os 

candidatos homens foi cerca de 1,8 vezes superior a média de todas as candidatas 

do sexo feminino; (c) a média de arrecadação dos candidatos homens eleitos foi 15% 

superior à média de arrecadação das candidatas mulheres que obtiveram uma cadeira 

no legislativo federal na eleição 2018:  

 

 

91,5%

8,5%

RELAÇÃO CONTAS PRESTADAS X 
CONTAS NÃO PRESTADAS - DEP.  

FEDERAIS 2018
Prestaram Contas Não Prestaram Contas
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No que tange às candidaturas ao cargo de deputado estadual, os números 

demonstram que: (a) considerando ambos os sexos, os candidatos eleitos 

arrecadaram cerca de 8,15 vezes o valor arrecadado pela média geral de todos os 

candidatos; (b) a média de arrecadação de todos os candidatos homens foi cerca de 

vinte por cento superior a média de todas as candidatas do sexo feminino; (c) a média 

de arrecadação dos candidatos homens eleitos foi dez por cento superior à média de 

arrecadação das candidatas mulheres que obtiveram uma cadeira no legislativo 

estadual na eleição 2018: 
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Outro dado que chama a atenção e demonstra as desigualdades no 

financiamento das campanhas sob a perspectiva de arrecadação entre candidatos e 

candidatas se refere aos recursos doados pelos cem maiores financiadores das 

campanhas eleitorais no Brasil no pleito de 2018. Dos cerca de R$ 91 milhões 

destinados por eles às campanhas eleitorais, aproximadamente R$ 64,4 milhões 

tiveram por destino candidaturas masculinas, cerca de R$ 19,7 milhões foram doados 
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para partidos e apenas aproximadamente R$ 6,8 milhões foram transferidos 

diretamente a candidaturas femininas. O gráfico a seguir demonstra as diferenças em 

termos percentuais: 

 

 

 

 

 

Em números totais de candidatos beneficiados, os cem maiores doadores 

também contribuíram com mais candidaturas do sexo masculino. Nesse sentido, 

doaram para trezentos e noventa e um candidatos e para cinquenta candidatas. 

Considerando o número total de quatrocentos e quarenta e um candidatos de ambos 

os sexos que receberam doações dos cem maiores financiadores, cerca de 11,3% 

deles eram mulheres e aproximadamente 88,7% eram homens.  

O percentual de mulheres beneficiadas com as doações oriundas dos cem 

maiores financiadores de campanha ficou muito abaixo, por exemplo, dos 30% de 

vagas mínimas para cada gênero nas eleições proporcionais, previsto no artigo 10, § 

3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.507/97).  

Outro ponto de desigualdade nas arrecadações dos candidatos, até a eleição 

de 2018, decorreu da possibilidade de que esses realizassem doações praticamente 

ilimitadas às suas campanhas. 
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Com efeito, em sua redação original, a Lei nº 9.504/97 dispunha que as 

pessoas físicas poderiam doar até 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano 

anterior ao da eleição às campanhas eleitorais (art. 23, § 1º, inciso I) e que os 

candidatos tinham a faculdade de aplicar, especificamente em suas próprias 

campanhas, valor correspondente ao teto de gastos estabelecido por seu partido 

político, nos termos previstos na legislação (art. 23, § 1º, inciso II). 

Nessa época, não era a lei, mas os partidos políticos que atribuíam os limites 

de gastos de acordo com os cargos que disputariam na eleição, informando os 

respectivos valores à Justiça Eleitoral, nos termos da redação original do artigo 18, 

caput, e § 1º, da Lei das Eleições: 

 

Art. 18. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os partidos 
e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos 
que farão por candidatura em cada eleição em que concorrerem.  
§ 1º Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor 
máximo de gastos de que trata este artigo. 

 

A Lei nº 13.165/2015 revogou a previsão anterior, contida no inciso II, do § 1º, 

do art. 23, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que os candidatos podiam doar para as 

suas próprias campanhas valor correspondente ao máximo de gastos estabelecido 

pelo seu partido, tendo em vista que o limite de gastos passou a ser definido 

legalmente, à época, pela própria Lei nº 13.165/2015. 

Na mesma oportunidade, a Lei nº 13.165/2015 acrescentou os §§ 1º e 1º-A, ao 

artigo 23, da Lei nº 9.504/97, para dispor que: (a) as pessoas físicas continuavam com 

a faculdade de doarem às campanhas eleitorais 10% de seus rendimentos brutos 

angariados no ano anterior ao do pleito; (b)  os candidatos poderiam aplicar em suas 

próprias campanhas valor correspondente ao limite de gastos estabelecido legalmente 

para o cargo ao qual concorriam. 

Portanto, os limites de doações passaram a ser disciplinados no artigo 23, § 1º 

(para as pessoas físicas – regra geral) e  § 1º-A (para recursos do próprio candidato) 

da Lei nº 9.504/97. 

Posteriormente, no bojo da minirreforma eleitoral gestada em 2017, o Projeto 

de Lei nº 110/2017 encaminhado à sanção presidencial: (a) modificava o § 1º do artigo 

23, atribuindo-lhe a seguinte redação: “As doações e contribuições de que trata este 

artigo não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do rendimento bruto auferido pelo 

doador no ano anterior à eleição, limitado a dez salários mínimos para cada cargo 
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ou chapa majoritária em disputa, somadas todas as doações”; (b) revogava o § 

1º-A, que tratava especificamente das doações realizadas pelo próprio candidato à 

sua campanha. 

Deste modo, caso o Projeto fosse sancionado na sua integralidade, os 

candidatos passariam a se submeter à regra geral, no sentido de terem como limite 

de doações valor correspondente a 10% de suas rendas auferidas no ano anterior ou 

a dez salários mínimos, considerando-se o que fosse menor.  

Ocorre que o presidente Michel Temer vetou ambas as modificações, 

mantendo os limites de doações dispostos no artigo 23, § 1º (para as pessoas físicas 

– regra geral) e  § 1º-A (para recursos do próprio candidato) da Lei das Eleições.240  

Posteriormente, o Congresso derrubou o veto especificamente com relação à 

revogação do § 1º-A. Assim, foi revogada a previsão contida no § 1º-A, que permitia 

que os candidatos doassem recursos à sua própria candidatura até o limite de gastos 

estabelecido, mantendo-se a previsão geral de que as pessoas físicas podem doar 

até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição (art. 23, § 1º), 

conforme promulgação de veto publicada em 18 de dezembro de 2017.241 

Como não há mais regra específica para doações oriundas dos próprios 

candidatos, estas passam a obedecer a regra geral, sendo, portanto, limitadas a 10% 

do rendimento bruto auferido no ano anterior ao da eleição para os pleitos que se 

realizarem a partir de 18 de dezembro de 2018, considerada a aplicação do princípio 

da anualidade da lei eleitoral. 

O autofinanciamento eleitoral atingiu maior importância após o julgamento da 

ADI nº 4650, já que a vedação a doações provenientes de empresas aumentou a 

possibilidade de que recursos dos próprios candidatos desequilibrassem a disputa e 

as possibilidades de arrecadação entre os concorrentes. 

Nesse passo, comparando-se os dados das eleições de 2012 com as de 2016 

constata-se que nas primeiras cerca de 16,00% dos recursos arrecadados provinham 

dos próprios candidatos e nas segundas mais de 32% decorreram de tal fonte. Além 

disso, se em 2012 o volume de recursos vindos dos candidatos ocupava o quarto lugar 

                                                           
240 Mensagem de veto nº 380, de 6 out. 2017. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13488-6-outubro-2017-785551-veto-153919-pl.html. 
Acesso em: 28 mar. 2018. 

241 Promulgação do veto. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13488-6-
outubro-2017-785551-promulgacaodevetos-154505-pl.html. Acesso em: 28 mar. 2018. 
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em termos de importância sobre o valor total arrecadado, depois dos recursos 

oriundos de pessoas jurídicas, físicas e dos partidos políticos242, em 2016 o 

autofinanciamento eleitoral foi a segunda maior fonte de recursos, perdendo somente 

para as doações de pessoas físicas.243 

As arrecadações dos candidatos a prefeito e vice nos municípios de São Paulo 

e Belo Horizonte na eleição de 2016 demonstram os riscos que o autofinanciamento 

eleitoral praticamente ilimitado implicava à quebra da igualdade de oportunidades 

entre aqueles que participavam do pleito.   

Tanto em São Paulo como em Belo Horizonte – escolhidas para fins de 

pesquisa por serem as capitais dos estados que protagonizaram a política do “Café 

com Leite” durante a República Velha e que possuem os maiores colégios eleitorais 

do país – houve candidaturas aos cargos de prefeito e vice que se financiaram em 

alguma medida, somando a quantia de R$ 12.881.888,09.  

Em São Paulo, cinco das onzes chapas registradas receberam doações 

financeiras dos próprios candidatos no valor total de R$ 4.770.170,60; em Belo 

Horizonte, dez das onze chapas registraram doações financeiras próprias no 

somatório de R$ 8.111.717,49. 

Não bastasse o alto valor arrecadado pelos candidatos nas duas capitais como 

recursos próprios, somente três chapas empregaram recursos dessa natureza em 

valor superior a R$ 1.000.000,00, atingindo o valor de arrecadação própria de R$ 

11.502.436,30, sendo, portanto, responsáveis por cerca de 90% do total de recursos 

financeiros arrecadados dessa forma por todas as 22 chapas consideradas em 

conjunto. 

O quadro a seguir revela a disparidade entre as doações de recursos próprios 

realizadas pelos candidatos ao cargo de prefeito e vice do município de São Paulo na 

eleição de 2016: 

 

 

                                                           
242 Cálculo efetuado de acordo com dados obtidos em: 
<http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2012/abrirTelaReceitasCandidato.action>
. Acesso em 10 out 2017. 

243 Número obtido a partir dos dados disponíveis em:<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/>. 
Acesso em 10 out 2017. 
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Candidato Valor total 
arrecadado (R$) 

Recursos 
próprios 
estimáveis (R$) 

Recursos 
próprios 
financeiros (R$) 

    

10 – PRB – Celso Russomanno  6.268.150,00 6.150,00 0,00 

13 -  PT – Fernando Haddad 7.626.351,24 0,00 0,00 

15 – PMDB – Marta Suplicy 6.021.483,84 0,00 100.967,50 

16 – PSTU – Altino Prazeres Jr. 36.602,38 0,00 2,85 

18 – REDE – Ricardo Young 410.788,67 4.000,00 40.000,00 

27 – PSDC – João Bico de Souza 320.014,85 3.000,00 185.100,25 

28 – PRTB – Levy Fidelix 339.919,58 0,00 0,00 

29 – PCO – Henrique Áreas  1.351,41 0,00 0,00 

45 – PSDB – João Doria 12.446.819,95 0,00 4.444.100,00 

50 – PSOL – Luíza Erundina 353.578,00 0,00 0,00 

Total 33.825.059,92 13.150,00 4.770.170,60 

Fonte: Tabela elaborada com base em dados extraídos do portal do TSE: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, acesso em 21 abr 2017. 
 
(1) Os dados demonstram que o candidato eleito, João Doria, foi o que mais arrecadou recursos; 
(2) Sua arrecadação correspondeu a cerca de 36,8% do total de recursos levantados por todos os 
candidatos; 
(3) A maior fonte de financiamento do candidato João Doria proveio de recursos próprios, 
correspondendo a R$ 4.5 milhões; 
(4) Caso o candidato em questão não tivesse aplicado recursos próprios, sua arrecadação seria 
semelhante à dos candidatos Fernando Haddad, Marta Suplicy e Celso Russomanno; 
(5) João Doria arrecadou mais do que Celso Russomanno e Marta Suplicy juntos. 

  

Esses números evidenciam que a decisão no julgamento da ADI 4650, ao 

contrário do que se previa, poderia conduzir ao aumento da desigualdade entre os 

candidatos e partidos políticos. Com efeito, o autofinanciamento eleitoral passou a ter 

um impacto muito maior, conforme verificado no pleito de 2016, sem qualquer 

alteração na legislação.  Diante desse cenário, o tema foi discutido no Congresso 

Nacional em 2017, optando-se pela limitação do autofinanciamento. 

A estrutura básica da legislação eleitoral deve ser pensada de acordo com 

princípios que garantam a igualdade entre os candidatos, sob pena de que, apesar de 

as campanhas eleitorais se realizarem dentro das normas preestabelecidas, elas 

apenas reproduzam as distorções constantes da estrutura básica. 
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Nesse sentido, do ponto de vista legal, a realização de doações de valores 

vultosos por alguns candidatos às suas respectivas candidaturas, conforme 

demonstrado no tópico anterior, não caracteriza qualquer irregularidade.  

O grande problema decorre do fato de que referidas condutas reproduzem 

distorções constantes da estrutura básica da legislação eleitoral, mascarando o fato 

de que a possibilidade de autofinanciamento, dentro dos limites de gastos 

estabelecidos para a respectiva candidatura, na realidade, pode prejudicar a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos.   

A título de exemplo, observe-se que nas eleições de 2018, de acordo com o 

estabelecido no art. 5º, da Lei 13.488/2017, sendo o limite de gastos à Presidência da 

República fixado em R$ 70.000.000,00, um candidato abastado poderia investir esse 

valor na própria campanha, o que seria uma nova reprodução das distorções da 

estrutura básica, e lhe traria muito mais chance de êxito na corrida eleitoral, diante de 

eventuais problemas de arrecadação enfrentados por seus concorrentes. E um dos 

candidatos, de fato, aplicou mais de R$ 57.000.000,00 na própria campanha à 

presidência de República. O valor correspondeu a 12,74% do total de recursos 

próprios declarados pelos candidatos na eleição 2018.244 

A permissão para o autofinanciamento dentro do limite de gastos estabelecido 

para a respectiva candidatura violava a igualdade de oportunidades entre os 

candidatos, considerando que, sem depender de qualquer auxílio de quem quer que 

seja, um postulante abastado podia financiar integralmente a sua campanha, 

realizando gastos até o teto estabelecido na legislação; por outro lado, candidatos 

sem tanto poderio financeiro necessitariam se socorrer de verbas públicas e de 

recursos de terceiros, para muitas vezes realizarem campanhas mais modestas. 

Acerca do tema, Daniel Sarmento e Aline Osório escrevem não se 

“compatibiliza com os princípios da igualdade e da democracia a normal eleitoral 

relativa ao emprego de recursos próprios por parte de candidatos” uma vez que isso 

“prejudica a livre concorrência entre candidatos, em favor daqueles mais ricos”.245 

                                                           
244 Dados disponíveis em: 
<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta/campanha/2018/2022802018/ranks> Acesso 
em 16 abr. 19. 

245 SARMENTO, Daniel; OSORIO, Aline. Uma Mistura Tóxica: Política, Dinheiro e Financiamento das 
Eleições. In: SARMENTO, Daniel. Jurisdição Constitucional e Política. Rio de Janeiro: Forense, 
2015, p. 684. 



99 
 

Portanto, entende-se que agiu bem o legislador ao revogar a possibilidade de 

financiamento de suas campanhas pelos próprios candidatos até os limites de gastos 

estabelecido às suas respectivas candidaturas. 
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4. Poder econômico e financiamento eleitoral 

 

Paulo Bonavides observa que as democracias contemporâneas se 

caracterizam não só pela atuação dos partidos políticos, cidadãos e candidatos, como 

também dos grupos de pressão.246  

Sob esse aspecto, não seria exagero dizer que se alterou a forma como a 

influência dos interesses econômicos se faz sentir no seio da democracia, pois se no 

Brasil patrimonialista os mecanismos de poder e escolha de governantes eram 

influenciados pela troca de favores entre coronéis e poder público,247 atualmente os 

grandes grupos econômicos objetivam influenciar o poder político por inúmeros meios, 

dentre eles pela via do financiamento eleitoral. 

Disso decorre uma dificuldade enorme para regulamentação da matéria no 

sentido de se garantir recursos para a realização das eleições e das campanhas 

eleitorais, permitindo a renovação política, e, ao mesmo tempo, evitar a influência 

abusiva do dinheiro nos pleitos eleitorais. 

Sobre o tema, na obra “As Modernas Tecnodemocracias: Poder Econômico e 

Poder Político”, Maurice Duverger revisitou a democracia liberal, compreendida por 

ele entre os anos de 1870 a 1939, e analisou aquilo que denomina tecnodemocracia 

e que teria se iniciado após a Segunda Guerra Mundial. 

De acordo com o autor, a democracia liberal se ligava a pequenas e médias 

empresas, ao passo que o neocapitalismo se estrutura sobre “grandes firmas 

integradas que programam suas fabricações por antecipação e as impõem pela 

publicidade”, trazendo à baila a tecnodemocracia.248  

Desde o início da democracia liberal e posterior eclosão da tecnodemocracia, 

observa que “se desenvolve uma contradição no interior das democracias liberais. 

Elas estabeleceram a liberdade política quando suprimiram os privilégios da 

aristocracia. Mas engendraram progressivamente a desigualdade econômica, a qual 

tende a recriar uma aristocracia nova, fundada na propriedade capitalista”.249  

                                                           
246 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 238. 

247 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto. 7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, 
p. 44. 

248 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnodemocracias: Poder econômico e poder político. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 165. 

249 Idem, p. 87. 
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Quanto ao neocapitalismo ressaltou que se trata de um regime um regime em 

que 

 

em que poderosas organizações políticas correspondam às grandes firmas 
econômicas, onde as tecnoestruturas governamentais e administrativas 
correspondam a um prolongamento das tecnoestruturas industriais e 
colaborem com elas.250 

 

Duverger analisou o modo pelo qual o poder econômico influencia o poder 

político, em ambas as fases da democracia, tendo chegado à conclusão de que as 

democracias nos regimes ocidentais são apenas parciais e poderiam ser intituladas 

plutodemocracias, tendo em vista que o poder “nelas repousa sobre o povo (demos) 

e sobre a riqueza (plutos)”.251 

Bobbio define democracia como “um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas 

e com quais procedimentos”.252 Observa o autor que toda sociedade tem a 

necessidade de tomar uma série de decisões que obrigam a todos, mas que apenas 

poucos indivíduos são responsáveis finais pela decisão coletiva. Desse modo, é 

preciso definir com base em quais regras serão definidos “quais são os indivíduos 

autorizados a tomar decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base 

de quais procedimentos”.253 

Miguel ressalta que as democracias contemporâneas se caracterizam pela 

ampliação do acesso aos direitos políticos. Paradoxalmente, entretanto, observa que 

“a cidadania influi muito menos nas decisões políticas”, se comparadas as 

possibilidades de influência na tomada das decisões hodiernamente e na democracia 

grega. Nessa, a parcela dos cidadãos era bastante reduzida, mas o poder deles na 

definição dos rumos da coisa pública era muito maior.254 

Isso se deve, de acordo com o autor, em primeiro lugar, à questão da 

representação política. Ela decorre do tamanho das comunidades políticas e da 

                                                           
250 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnodemocracias: Poder econômico e poder político. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 166. 

251 Idem, p. 16. 

252 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 18. 
253 Idem, p. 19. 
254 MIGUEL, Luis Felipe. Desigualdades e Democracia: o debate da teoria política. São Paulo: Unesp, 
2016, p. 8. 
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complexidade das questões submetidas às decisões coletivas. E “funciona como um 

anteparo, em que a distância dos representantes em relação aos representados, o 

ambiente comum em que se movem os incentivos à barganha e à acomodação 

reduzem a tensão política”. Por outro lado, há um distanciamento “entre a vontade dos 

representados e a ação de seus representantes”.255 

A ampliação do exercício do direito de sufrágio, paradoxalmente, fez com que 

os cidadãos tenham cada vez menos poder de influenciar a condução da democracia. 

A possibilidade de influência pelo corpo eleitoral seja nas eleições, seja no campo da 

tomada de decisões referentes à condução da res publica, é afetada pela atuação do 

poder econômico. 

Acerca do tema, Duverger comparou o sistema ocidental a um Deus de duas 

faces, que caracteriza o duplo aspecto da relação entre democracia e poder 

econômico, na qual se tem em uma face o pluralismo de ideias e as eleições 

competitivas e na outra a divisão do poder entre os cidadãos e os grandes detentores 

de capitais: 

 

Como Janus, o deus de duas faces, cuja efígie marcava as moedas da 
República romana há vinte e dois séculos, o sistema ocidental apresenta 
duas faces opostas, mas complementares, constituindo esse dualismo a sua 
natureza profunda. De um lado o pluralismo, as liberdades, as eleições 
competitivas fornecem aos cidadãos possibilidade de ação contra os 
governantes maiores que em qualquer outra parte. Se estes meios 
continuaram por longo tempo mais aparentes do que reais, e assim 
permanecem em certa medida, o certo é que eles atingiram desde há 
cinquenta anos um grau de realidade que não se pode ser seriamente 
contestado.256  

 

O autor complementou escrevendo que: 

 

Entretanto, essa democracia continua parcial. No interior dos regimes 
ocidentais, os cidadãos e suas organizações não detêm sozinhos o poder 
político: eles o partilham principalmente com os detentores de capitais, 
indivíduos e sobretudo grandes firmas industriais, comerciais e financeiras. 
Esta é a outra face de Janus.257 
 
 

                                                           
255 MIGUEL, Luis Felipe. Desigualdades e Democracia: o debate da teoria política. São Paulo: Unesp, 
2016, p. 8-9. 

256 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnodemocracias: Poder econômico e poder político. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 15. 

257 Idem, p. 15. 
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Miguel ressalta que essa tendência decorre do fenômeno da representação 

política, pela qual poucos detêm efetivamente o poder, apesar de o exercício de 

sufrágio ter sido amplamente alargado nas democracias contemporâneas. Observa 

ainda que “essa desigualdade tende a se combinar com outras, ligadas às estruturas 

sociais mais amplas”258 e que ressalta que: 

  

É possível dizer que, da Antiguidade até meados do século XIX, a vinculação 
entre a noção de democracia e a igualdade, tanto política quanto material, 
era muito forte. Ou bem o poder político devia estar impedido de se manifestar 
na política, como assinalava o próprio Aristóteles, ou a sociedade devia estar 
organizada de tal modo que ninguém fosse tão pobre a ponto de ter que se 
vender, nem tão rico a ponto de poder comprar o outro, segundo a célebre 
forma de Rosseau.259 

 

De acordo com o autor, Tocqueville, ao analisar a democracia nos Estados 

Unidos, parte de um modelo em que o poder decisório é transferido por intermédio do 

processo eleitoral. Em seu pensamento ainda havia identificação entre democracia e 

igualdade. Entretanto, Miguel observa que Tocqueville “inicia o deslocamento que leva 

das igualdades política e material para a igualdade de status social. No final das 

contas, é a última, mas não necessariamente as primeiras, que fornece as feições da 

democracia”.260 

Assim, as democracias contemporâneas se qualificam como tais a partir do 

momento em que, em tese, todos os cidadãos têm o mesmo direito a voto e todos os 

votos têm o mesmo peso.  

Ocorre, contudo, que isso não é suficiente para garantir que os cidadãos 

participem das eleições e mesmo do exercício do poder de maneira equânime, na 

medida em que as desigualdades sociais e o poder econômico são condicionantes 

estruturais do exercício da democracia. Nesse sentido, Miguel escreve que: 

 

Os efeitos da desigualdade material são notados com clareza em todas as 
democracias contemporâneas. O poder econômico transborda de forma 
sistemática para o campo político, por meios como o financiamento de 
campanhas, os lobbies para determinar os processos decisórios, o controle 
dos meios de comunicação para influenciar a opinião pública e mesmo a 
corrupção que, longe de ser uma mazela de países subdesenvolvidos ou com 

                                                           
258 MIGUEL, Luis Felipe. Desigualdades e Democracia: o debate da teoria política. São Paulo: Unesp, 
2016, p. 9. 
259 Idem, p. 9. 
260 Ibidem, 9-10. 
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cultura política ‘atrasada’ é endêmica também nas democracias consideradas 
consolidadas no hemisfério norte.261 

 

Duverger destaca que a oligarquia, em regra, não exerce o poder diretamente, 

mas por meio de corpos intermediários, que incluem parte da classe política, 

funcionários públicos e formadores de opinião: 

 

A oligarquia econômica não exerce ela mesma o poder político. Ela dirige 
diretamente a produção, mas apenas indiretamente o governo, através de 
uma espécie de “Classe Intermediária” formada por políticos, funcionários, 
além dos manipuladores da opinião pública. Os primeiros compreendem, no 
princípio, os titulares das funções políticas e administrativas: ministros, 
deputados, senadores, governadores, prefeitos, membros das assembleias 
regionais e locais, etc. Em torno destes personagens oficiais, gravitam os 
quadros e os militantes dos partidos que asseguram o contato entre os 
governantes e os cidadãos eleitores.262 

 

De acordo com o autor, a oligarquia econômica domina as classes 

intermediárias por meio de uma série de técnicas, com destaque para os meios 

financeiros e a corrupção de agentes políticos: 

 

A oligarquia econômica domina a classe intermediária através de técnicas 
variadas. Os meios financeiros desempenham um papel importante. Muitos 
instrutores, professores, jornalistas são direta ou indiretamente assalariados 
dos chefes de empresa. Os funcionários beneficiados pelos ‘despojos’, os 
permanentes dos partidos, as escolas, as universidades e as igrejas 
subvencionadas pelos homens de negócio são de alguma maneira seus 
assalariados indiretos. A corrupção individual dos políticos manifesta-se 
também em grande amplitude.263 

 

Ainda assim, Duverger entendia que na tecnodemocracia a influência dos 

cidadãos nas decisões políticas poderia aumentar por meio de pressões populares 

canalizadas por entidades como os partidos políticos: 

 

Na tecnodemocracia, a influência dos cidadãos pode aumentar através dos 
partidos, dos sindicatos, das organizações de massa, das associações, etc. 
Se a consciência da degradação qualitativa da vida se desenvolve, a pressão 
do povo pode levar de vencida até certo ponto a dos empresários: isso já se 
deu em casos isolados, que podem vir a se generalizar. 264 
 

                                                           
261 MIGUEL, Luis Felipe. Desigualdades e Democracia: o debate da teoria política. São Paulo: Unesp, 
2016, p. 10. 
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263 Idem, p. 91. 
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105 
 

 
Todavia, o autor destacou que isso dependeria de uma alteração profunda na 

correlação de forças entre poder econômico e poder democrático, o que não seria 

facilmente verificável. Pelo contrário, a tendência seria de que os anseios populares 

se adaptassem às estruturas concebidas pelo poder econômico e não o contrário: 

 
 
Mas isto pressupõe uma mudança profunda na correlação de forças entre a 
oligarquia econômica e poder democrático, atualmente muito desigual. Os 
formidáveis meios de pressão de que dispõe a primeira levam, antes, a uma 
outra solução: que o sistema ocidental se estabilize, não em termos de se 
adaptar às exigências da qualidade de vida, mas adaptando estas a sua 
própria estrutura.265 
 
 

Miguel ressalta que os problemas vão muito além da influência do poder 

econômico nas eleições. Eles são estruturais, referindo-se ao aumento das 

desigualdades sociais pelo capitalismo e à corrupção das elites políticas: 

 

A força do poder econômico nos regimes democráticos é, em geral, percebida 
como um desvio, cujas causas estão seja no desenvolvimento do capitalismo, 
que se torna cada vez mais predatório e gera desigualdades ainda maiores 
(Piketty, 2013), seja na decadência moral das elites políticas, que são agora 
incapazes de resistir às vantagens oferecidas a elas pelos detentores da 
riqueza.266 

 

Além disso, e, mais importante, há o fato de que a agenda econômica é imposta 

e pauta todo o restante do debate em torno das políticas públicas: 

 

Por fim – e crucialmente –, a autoridade dos capitalistas sobre as decisões 
de investimento econômico coloca o Estado numa situação de dependência 
estrutural. Desse ponto de vista, o uso do dinheiro nas campanhas eleitorais 
ou a corrupção de funcionários públicos são manifestações agressivas, mas 
superficiais, de mecanismos mais complexos que fazem que a desigualdade 
de classes seja um obstáculo central à realização pela da democracia.267 

 

 

                                                           
265 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnodemocracias: Poder econômico e poder político. Rio 
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Bobbio ressalta que a democracia moderna se funda na representação. Por 

meio dela, os representantes devem perseguir interesses gerais e seus mandatos não 

são vinculados.268 Assim, destaca que: 

 

O princípio sobre o qual se funda a representação política é a antítese exata 
do princípio sobre o qual se funda a representação dos interesses, no qual o 
representante, devendo perseguir interesses particulares do representado, 
está sujeito a um mandato vinculado (típico do contrato de direito privado que 
prevê a revogação por excesso de mandato).269 

 

Analisando as relações entre financiamento eleitoral e atividade política no 

Brasil, Carazza afirma que os grupos de interesse sempre acompanham os projetos 

de lei do Congresso e buscam manter bom relacionamento com os seus relatores, 

“tanto para garantir a aprovação ou inserção de dispositivos que lhe sejam favoráveis 

quanto para barrar eventuais propostas indesejáveis”.270 

Sobre o assunto, destaca pesquisa realizada por Wagner Mancuso sobre o 

lobby da Confederação Nacional da Indústria no Congresso, na qual o pesquisador 

conclui que após a sua designação “o relator é o alvo privilegiado da ação política dos 

representantes do setor, tendo em vista que a pressão sobre os outros membros da 

comissão só se intensifica dependendo do teor do seu parecer”.271 

Com o objetivo de analisar a existência de indícios de “interferência do poder 

econômico sobre a atividade parlamentar”, Carazza relaciona “a nomeação de 

relatores de medidas provisórias com as contribuições de campanha realizadas por 

pessoas jurídicas”.272  

Para isso, o autor buscou identificar quais os setores econômicos atingidos 

diretamente pelas medidas provisórias, a partir de seus textos e exposição de motivos 

e na sequência, com base em dados disponibilizados pelo TSE, confrontou se o relator 

de cada medida provisória recebeu doações de empresas do setor atingido na eleição 

anterior.273 
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As conclusões de Carazza foram as seguintes: na 52ª legislatura (2003-6), de 

um total de 64 medidas provisórias setoriais, 23, ou seja, 35,9%, tiveram como relator 

na Câmara dos Deputados parlamentares que receberam doações vindas de 

empresas do setor econômico ligado a matéria objeto discutida no Congresso; na 53ª 

legislatura (2007-10), quando as medidas provisórias classificadas como setoriais 

foram 57, 38 relatores, ou seja, 66,7%, obtiveram doações de empresas ligadas ao 

setor; e na 54ª legislatura (2011-4), na qual Carazza identificou 59 medidas provisórias 

setoriais, 36 delas, o que corresponde a 61%, tiveram como relatores parlamentares 

que receberam doações de pessoas jurídicas ligadas ao setor econômico diretamente 

interessado na matéria.274 

Carazza também analisou as emendas propostas por deputados federais às 

medias provisórias discutidas no Congresso entre 2003 e 2014. Para isso, verificou 

todas as emendas apresentadas no período, buscando identificar as justificativas 

apresentadas e a menção aos setores econômicos envolvidos pelos autores das 

emendas. De um total de 30675 emendas apresentadas no período, o autor observa 

que 3806 tiveram “ um setor econômico a ser beneficiado indicado às claras na 

justificativa do autor”.275 

A partir dessas 3806 alterações, Carazza analisou se o deputado que “propôs 

a alteração recebeu, na eleição anterior, doações do setor beneficiado pela emenda”. 

A conclusão foi de que entre 2003 a 2014, de um total de 3806 emendas setoriais, 

2087 das alterações tiveram por autores deputados que receberam doações de 

empresas pertencentes ao setor, o que corresponde a 54,8%. Assim, o autor conclui 

que o percentual constitui “uma evidência de que na maioria dos casos a atuação 

parlamentar não é desinteressada, mas movida pela defesa de direitos dos 

financiadores de campanhas”.276 

Além disso, com o escopo de avaliar a concentração setorial do financiamento 

eleitoral, Carazza compara o “percentual que cada setor econômico atingiu no 

financiamento eleitoral com sua respectiva participação no PIB brasileiro”.277 
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Ao pesquisar como os diversos setores econômicos se comportam frente ao 

financiamento eleitoral, o autor observa que eles atuam de forma muito desigual e que 

alguns contribuem de forma muito desproporcional à sua respectiva participação no 

PIB.278 Observa ainda que se “destacam nesse grupo, em ordem decrescente, os 

setores de construção, alimentício e de bebidas, financeiro, indústrias siderúrgica e 

de metalurgia, mineração e farmacêutica – entre outros”.279 E ressalta que 

 

Setores diretamente envolvidos nas operações anticorrupção em curso 
assumem posição de destaque no mercado de financiamento eleitoral 
brasileiro. Além das empreiteiras e da JBS, às voltadas com a Lava Jato, 
bancos (Safra, Bradesco, Santander, Bank Boston, BTG Pactual), cervejarias 
(Petrópolis) e siderúrgicas (Gerdau) estão na mira da Operação Zelotes, que 
investiga a venda de decisões favoráveis no âmbito do Conselho de Recursos 
Fiscais (Carf).280 

 

Quando os mandatários políticos não agem motivados por aspectos gerais, 

mas por algum interesse específico, incluindo os interesses das grandes empresas e 

dos financiadores de campanha, ocorre o caso típico da representação de interesses 

particulares, ofendendo-se a ideia de representação política, referida por Bobbio. De 

acordo com o autor, tanto a proibição do mandato imperativo como a da representação 

de interesses particulares são constantemente desrespeitados.281 

A dependência das grandes empresas com relação ao Estado e suas 

interações com ele a partir do século XIX foram definidas por Vicente Bagnoli como 

uma “imbricada relação de poder-público privado”.282  

Isso aumenta a necessidade de regulação, pelo próprio Estado, da atuação do 

poder econômico, com o escopo de preservar a soberania estatal e os direitos da 

cidadania diante dos objetivos empresariais de maximização dos lucros, já que a 

autorregulação pelos mercados não passa de utopia.283 
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Walber de Moura Agra observa que o Direito e a Economia se referem a “duas 

áreas de estudo autônomas, compartilhando amplo campo de conteúdo comum, 

visando a que seja possível ao Direito disciplinar o Econômico e a este, por sua vez, 

impor suas necessidades àquele”.284 

As relações entre poder econômico e democracia não podem ser ignoradas. 

Ao revés, é necessário criar mecanismos que permitiram a convivência entre o poder 

econômico e a soberania popular, e atuem contra o abuso do poder econômico que 

poderia prejudicar as escolhas a serem realizadas pelos cidadãos por meio de 

eleições. 

Speck ressalta que, apesar das maiores dificuldades para a verificação da 

influência dos financiadores de campanhas sobre as políticas públicas e produção 

legislativa, é nesse campo que as consequências da captura do Estado pelo poder 

econômico são mais graves e duradouras.285 

Assim, ressalta que poderiam ser adotadas medidas como: (a) limitação do 

vínculo entre candidatos e financiadores de campanha, evitando que um determinado 

político fique totalmente dependente de um financiador; (b) a definição de conflito de 

interesse entre representantes eleitos com apoio de um setor econômico e as matérias 

de interesse desse setor, impedindo que esses políticos presidam ou relatem 

comissões ou projetos ligados ao setor no legislativo; (c) a transparência a respeito 

das fontes de financiamento de campanha.286 

Por isso, o financiamento eleitoral por meio de pessoas jurídicas poderia ser 

repensado, mediante uma regulamentação específica que evitasse situações 

abusivas como a realização de doações de valores elevados a candidatos rivais ou a 

partidos políticos antagônicos. 

Além disso, deveriam ser estabelecidos mecanismos eficientes de controle e 

fiscalização das doações empresariais, com o escopo de garantir que elas sejam 

realizadas de maneira declarada, em benefício do princípio da transparência e do voto 

informado. 

                                                           
284 AGRA, Walber de Moura. Poder Econômico e Caixa Dois no Sistema Eleitoral Brasileiro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2019, p. 9. 
285 SPECK, Bruno Wilhelm. O Financiamento Político e a Corrupção no Brasil. In: BIASON, Rita de 
Cássia (org.). Temas de Corrupção Política. São Paulo: Balão Editorial, 2012. p. 91. 

286 Idem, p. 92. 
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O que a Constituição Federal proíbe é o abuso do poder econômico (art. 14, §§ 

9º e 10). Ela não impede a realização de doações privadas e não faz qualquer 

distinção entre contribuições realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 

porque “não traz disciplina específica a respeito da matéria”,287 deixando a sua 

regulação a cargo do legislador infraconstitucional. 

Teori Zavascki observou que a Constituição não veda “o concurso econômico 

em campanhas eleitorais”, justamente diante da impossibilidade de se promover 

candidaturas e estimular o debate eleitoral sem a utilização de recursos financeiros; o 

que se objetiva impedir é a influência abusiva, que pode violar a legitimidade e a 

normalidade das eleições.288 

Exemplo de abuso de poder pode ser buscado nas situações em que as 

doações envolvam valores excessivos e se realizem de maneira pulverizada, 

mediante o apoio por uma determinada pessoa jurídica de candidatos ou partidos 

antagônicos, pois isso pode indicar que as doações não são realizadas de forma a 

contribuir para aqueles que a empresa entende serem os melhores representantes, 

podendo indicar a realização de contribuições para estabelecer canais futuros de 

comunicação privilegiada, para dizer o mínimo. 

Entretanto, eventuais abusos não podem ser utilizados para a vedação de toda 

e qualquer doação empresarial, tampouco para fazer com que seja desconsiderado 

que as pessoas jurídicas podem ter interesses legítimos, inclusive em apoiar partidos 

ou candidatos que tenham posicionamento alinhado com as suas posições no 

mercado. 

Assim, propõe-se que seja estabelecido um novo regramento a respeito da 

possibilidade de doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais e mesmo aos 

partidos políticos para a sua manutenção ordinária.  

É fundamental que essa nova disciplina, a ser futuramente editada pelo 

Congresso Nacional, observe os fundamentos da democracia representativa, 

calcados na proibição do mandato imperativo e na defesa do interesse geral e não de 

interesses específicos e particulares pelos mandatários políticos. 

                                                           
287 ZAVASCKI, Teori. Financiamento Eleitoral de Partidos Políticos: A Questão Constitucional. In: 
NORONHA, João Otávio de; PAE KIM, Richard (Coord.). Sistema Político e Direito Eleitoral 
Brasileiros: Estudos em Homenagem ao Ministro Dias Toffoli. São Paulo: Atlas, 2016, p. 740. 

288 Idem, p. 740. 
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Nesse aspecto, relembramos que a possiblidade de doações sem limites 

nominais e calcadas no faturamento bruto das empresas, como previsto na legislação 

de regência até o julgamento da ADI 4650, permitiu que grandes grupos econômicos 

efetuassem contribuições de quantias muito elevadas a candidatos e a partidos 

políticos. Apenas no pleito de 2014, as vinte e cinco empresas que mais doaram 

destinaram cerca de R$ 1,2 bilhão às campanhas eleitorais, conforme destacado no 

capítulo 2. 

Outrossim, muitas das contribuições foram realizadas a candidatos de partidos 

diversos e até concorrentes na disputa, o que denotava a ausência de vinculação 

ideológica ou programática entre os candidatos, partidos e os doadores. O objetivo 

nítido era a mera aproximação dos eleitos. 

Desse modo, tanto as doações praticamente ilimitadas como a permissão para 

contribuições a candidatos e partidos antagônicos, poderiam ensejar situações nas 

quais os valores doados tivessem por finalidade estabelecer uma conexão entre os 

grandes grupos econômicos e os eleitos, a fim de que estes viessem no futuro a 

defender interesses particulares de seus financiadores de campanha.  

E a defesa de interesses particulares, dissociados dos interesses gerais, é 

contrária aos fundamentos da democracia representativa, mesmo que o controle da 

atuação parlamentar seja muito difícil, conforme ressaltado no capítulo 2, dada a 

ampla margem de discricionariedade existente no exercício de mandatos políticos.  

Com o objetivo de reduzir a possibilidade de defesa de interesses particulares 

pelos mandatários políticos, motivada pelo financiamento eleitoral, o ideal seria a 

adoção de tetos de doações nominais e baixos.  

Além disso, seria preciso que esses tetos se aplicassem a todo o grupo 

econômico, nos casos em que determinadas pessoas jurídicas que tivessem interesse 

em realizar doações eleitorais pertencessem a uma organização mais ampla, para 

evitar que a utilização de múltiplos CNPJs permitisse que a estrutura societária tivesse 

um acesso mais amplo aos mandatários. 

Doações baixas, em regra, não possuem aptidão para gerar relações políticas 

espúrias. 

Demais disso, seria imprescindível obstar as possiblidades de doações a 

candidatos e partidos adversários em um determinado pleito eleitoral, com o escopo 

de evitar que as eleições sejam utilizadas como bolsa de apostas, em possíveis 
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tentativas de aproximação com os eleitos, por parte dos financiadores das campanhas 

eleitorais. 

A legislação de regência também poderia ser alterada para estimular a 

realização de doações eleitorais baixas pelo maior número de pessoas físicas e 

jurídicas possíveis, com vistas a estabelecer uma maior conexão entre os cidadãos, 

os partidos políticos e os candidatos. Atualmente, não há, por exemplo, como em 

outros países, qualquer benefício como a dedução do valor ou de parte do valor doado 

às campanhas eleitorais do imposto de renda dos doadores. 

É imprescindível ainda o estabelecimento de medidas que ampliem a 

transparência no financiamento eleitoral, seja ele decorrente de pessoas físicas ou 

jurídicos, de modo a permitir o voto informado, valorizando o papel do eleitor na 

tomada de suas decisões políticas. 

Todas essas alterações devem ser acompanhadas do fortalecimento dos 

mecanismos de controle por parte da justiça eleitoral e do próprio cidadão, a fim de 

evitar que as mudanças propiciem o aumento do trânsito de recursos eleitorais não 

contabilizados. 

Para além do fato de que seria possível refletir acerca de um novo modelo no 

qual as pessoas jurídicas pudessem contribuir para as campanhas eleitorais, dentro 

das balizas já destacadas, é imprescindível observar que enquanto se discute se as 

empresas podem ou não efetuar doações às campanhas eleitorais, há um fenômeno 

que atinge a representação política de uma maneira muito mais grave. O mercado 

financeiro impõe a agenda econômica. E esta, a partir de uma série de artifícios 

utilizados pelo mercado financeiro, como as estratégias para a divulgação dos 

posicionamentos do mercado e convencimento da população em geral, se impõe nas 

discussões políticas. 

O mercado financeiro realiza as suas análises e define a agenda econômica 

objetivando a maximização dos lucros por meio da atuação especulativa. Os 

interesses monetários se sobrepõem a um projeto de desenvolvimento. 

Amartya Sen destaca que a Economia surgiu a partir de duas origens distintas. 

Uma pautada em questões éticas e outra fundada em uma concepção típica da 

engenharia. De acordo com o autor, a tradição econômica pautada relacionada à ética 

se refere aos fins humanos e a preocupação com a riqueza. Por outro lado, a 

abordagem de “engenharia” ocupa-se especialmente de questões “logísticas em vez 
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de fins supremos e de questões como o que pode promover o ‘bem para o homem’ 

ou o ‘como podemos viver’”.289 

Cada vez mais as questões logísticas, relacionadas à estatística e à 

maximização dos lucros por meio da especulação passaram a ganhar terreno, de 

modo que atualmente o mercado financeiro impõe a agenda ao Congresso Nacional.  

O mercado financeiro forja decisões que afetam a vida da sociedade como um 

todo, ocupando a posição de elite do poder. C. Wright Mills analisou a questão da elite 

do poder sob a perspectiva da sociedade norte-americana, referindo-se a tal grupo da 

seguinte maneira: 

 

A elite do poder é composta de homens cuja posição lhes permite transcender 
o ambiente comum dos homens comuns e tomar decisões de grandes 
consequências. [...] Pois comandam as principais hierarquias e organizações 
da sociedade moderna. Governam as grandes companhias. Governam a 
máquina do Estado e reivindicam suas prerrogativas. Dirigem a organização 
militar. Ocupam os postos de comando estratégico da estrutura social, no 
qual se centralizam atualmente os meios efeitos de poder e a riqueza e 
celebridade que proporcionam.290 

 

Ocorre que o âmbito de análise de Mills se circunscrevia à sociedade norte-

americana do final dos anos 50. Nessa época, sob o ponto de vista do poder 

econômico, a elite do poder era composta por um pequeno grupo de grandes 

empresas: 

 

A economia – antes um grande número de pequenas unidades produtoras 
em equilíbrio autônomo – tornou-se dominada por duas ou três centenas de 
empresas gigantescas, administrativa e politicamente ligadas entre si, e que 
juntadas controlam as rédeas das decisões econômicas.291  

 

O autor observou ainda que à medida em que se amplia e se centraliza o poder 

das atividades econômicas, tanto mais elas influenciam o próprio poder político.292 

No caso brasileiro a situação é agravada pela circunstância de que a indústria 

nacional e as condições que possibilitariam o planejamento do desenvolvimento de 

dentro para fora acabaram sucateadas. 

                                                           
289 SEN, Amartya. Sobre Ética e Economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp. 21-22. 
290 MILLS, C. Wright. A Elite do Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1962, p. 14. 
291 Idem, p. 17. 
292 Ibidem, p. 18. 
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Na obra “Brasil: a construção interrompida”, Celso Furtado observou que diante 

da relativa modéstia das taxas de crescimento do Brasil, ficou claro que “o processo 

de formação de um sistema econômico já não se inscreve naturalmente em nosso 

destino nacional”293. Dessa forma, a atual geração teria um desafio duplo: “o de 

reformar as estruturas anacrônicas que pesam sobre a sociedade e comprometem a 

sua estabilidade, e o de resistir às forças que operam no sentido de desarticulação do 

nosso sistema econômico, ameaçando a unidade nacional”294. 

Pouco se fez, no entanto, para o enfrentamento real desse duplo objetivo. A 

indústria nacional vem sendo cada vez mais sucateada, enquanto o país investe no 

agronegócio, de modo que o Brasil continua a ser primário exportador e se volta a 

atender os interesses de fora. 

Além disso, as reformas necessárias para se construir um projeto de país, 

capaz de promover o desenvolvimento nacional, consistentes nas reformas de 

base295, tentadas por João Goulart, continuam a ser deixadas de lado, em prol de 

projetos políticos que favorecem a especulação financeira e os interesses de grupos 

internacionais. 

Não há um projeto de desenvolvimento que não seja medido apenas por 

questões econômicas e modernização, entendida esta como progresso técnico, e que 

considere as condições históricas e culturais, bem como tenha por finalidade a 

homogeneidade do padrão de vida entre os cidadãos brasileiros, nos termos do 

desenvolvimentismo proposto por Celso Furtado.296 

Desconsidera-se que “o crescimento da produtividade está longe de ser 

condição suficiente para que se produza o verdadeiro desenvolvimento, o qual conduz 

à homogeneização social”297, consistente não na uniformização dos padrões de vida 

e sim na satisfação pelos membros da sociedade de forma apropriada das 

                                                           
293 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. Rio de Janeiro, 1992: Paz e Terra. 2ª ed., 
p. 13. 
294 Idem, p. 13. 
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questões bancária, tributária, do capital estrangeiro, administrativa, eleitoral, urbana, com destaque 
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promover o desenvolvimento nacional. In: Reformas de base e superação do subdesenvolvimento. 
Revista de Estudos Brasileños. 2º semestre de 2014. Volume 1. Número 1. 
296 Ibidem, p. 45. 
297 Ibidem, p. 45. 
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“necessidades de alimentação, vestuário, moradia, acesso à educação e ao lazer e a 

um mínimo de bens culturais”.298 

A ausência de um projeto de desenvolvimento e o sucateamento da indústria, 

que em 2018 correspondeu a cerca de 11,3% da formação do produto interno bruto 

nacional, contribuem para que o mercado financeiro cada vez mais imponha a agenda 

econômica e política. Ressalte-se que esse foi o pior desempenho da indústria 

nacional nos últimos 70 anos.299 

Isso acarreta inúmeros problemas estruturais sob a perspectiva da 

representação política, sendo tais problemas mais graves do que a questão do 

financiamento eleitoral por meio de pessoas jurídicas. 

Assim, além da busca por um modelo de financiamento eleitoral mais 

adequado, é fundamental que o desenvolvimento econômico do país seja repensado, 

de modo que haja condições efetivas para a superação do subdesenvolvimento e para 

que a agenda e a representação política não continuem a ser sequestradas pelo 

mercado financeiro.  

 

 

  

                                                           
298 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. Rio de Janeiro, 1992: Paz e Terra. 2ª ed., 
p. 13, p. 38. 
299 Disponível em: https://www.poder360.com.br/economia/industria-brasileira-tem-menor-fatia-do-pib-
em-70-anos/. Acesso em: 10 abr 19.  
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Conclusões 

 

Existem inúmeras estratégias para a regulação do financiamento eleitoral, seja 

no que toca aos instrumentos a serem utilizados, às regras de transparência, às fontes 

de recursos que serão utilizados, aos limites de arrecadação e de gastos etc. A 

definição dos mecanismos a serem empregados depende dos fins a serem 

perseguidos pela legislação de regência. 

Não compete aos operadores do direito, cientistas políticos, economistas e 

profissionais afins, decidirem quais as finalidades que se almeja alcançar. Isso é tarefa 

dos protagonistas do debate democrático, quais sejam, os legisladores, partidos 

políticos e os cidadãos.  

Ocorre que há um grande distanciamento entre os cidadãos comuns e o debate 

político. E isso se reflete também no que toca ao financiamento eleitoral, em que 

poucas pessoas discutem os rumos a serem tomados e pouquíssimos eleitores 

realizam contribuições às campanhas eleitorais. 

No que concerne às contribuições realizadas, entre 2002 e 2014 ocorreu a 

proeminência das pessoas jurídicas no financiamento eleitoral brasileiro. As empresas 

eram a principal fonte de arrecadação de partidos políticos e candidatos. E, muitas 

vezes, determinadas pessoas jurídicas realizavam contribuições de valores 

elevadíssimos. Isso fazia com que grande parte do financiamento eleitoral se 

concentrasse em poucas empresas.  Sem falar no fato de que muitas dessas pessoas 

jurídicas pulverizavam doações, contribuindo para inúmeros candidatos distintos, com 

o objetivo de se aproximarem dos eleitos. 

Diante dos desdobramentos de inúmeros casos de corrupção, o STF julgou a 

ADI 4650 e declarou inconstitucionais as doações realizadas por pessoas jurídicas a 

candidatos e partidos políticos. 

Os principais aspectos relativos à decisão se referiram a questões atreladas à 

corrupção e à possível quebra da igualdade entre os candidatos e os partidos políticos 

a partir das contribuições empresariais. 

A exclusão das pessoas jurídicas do financiamento eleitoral produziu a 

necessidade de serem buscadas novas fontes de recursos e novos mecanismos de 

arrecadação, com vistas a financiar a atividade política no Brasil.  

Nesse sentido, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC) com o valor de R$ 1,7 bilhão para a eleição de 2018. Trata-se de uma nova 
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fonte de recursos públicos para utilização nas campanhas eleitorais. A criação do 

FEFC gerou uma série de descontentamentos perante a sociedade civil, considerada 

a crise econômica atravessada no país e uma série de políticas governamentais no 

sentido de restringir a realização de politicas públicas. 

Também passou a ser permitida a doação de recursos por meio de arrecadação 

coletiva, mediante previsão específica na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). O 

crowdfunding parte da ideia de que muitas pessoas realizem pequenas doações a um 

determinado projeto. Na sistemática eleitoral, o projeto a ser financiado é uma 

determinada campanha eleitoral. 

Entretanto, no Brasil ainda são poucas as pessoas que se propõem a financiar 

uma campanha eleitoral. Números dos pleitos de 2014 e 2018 revelam que apenas 

0,1% dos eleitores realizam contribuições a partidos políticos e candidatos. Assim, 

para que o crowdfunding dê certo, será necessário romper essa barreira e reaproximar 

os cidadãos dos demais atores do processo eleitoral. 

No campo dos potenciais riscos à corrupção, decorrentes do processo eleitoral, 

impende consignar que os atos irregulares podem se manifestar de duas formas: por 

meio de favores administrativos ou pela influência dos financiadores de campanha 

sobre os mandatários. 

No que toca aos favores administrativos, via de regra, é mais fácil identificar 

uma prática que desborde da legalidade ou que, mesmo legal, viole a moralidade 

administrativa. Por outro lado, no campo das políticas públicas e votação de projetos 

de lei, é muito mais difícil identificar relações espúrias, considerada a ampla margem 

de liberdade de que gozam os mandatários. 

De qualquer sorte, tanto os favores administrativos, como a captura dos 

mandatários, se pautam em atos praticados posteriormente ao processo eleitoral. E 

quando a competência da Justiça Eleitoral já se esvaiu. Dessa forma, não se referem 

a atos que sejam, em regra, tutelados pelo Direito Eleitoral, mas sim por outros ramos 

do direito público. Portanto, são mecanismos de outros ramos do direito que devem 

atuar. 

Outrossim, a corrupção é um fenômeno de difícil definição, cujo combate não 

se faz a partir de leis, considerações de dever ser e, muito menos, de messianismo 

exacerbado. Infelizmente, não há receita mágica para combate-la. E é preciso não 

cair na armadilha de discursos vazios que atacam as instituições, os partidos e 

demonizam a política. A melhoria das relações entre os setores público e privado, da 
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ética pública e da ética privada demanda um longo tempo e se refere a inúmeras 

questões culturais. 

Uma das disfunções produzidas pela declaração de inconstitucionalidade das 

doações de pessoas jurídicas foi o aumento de concentração de doações oriundas 

dos próprios candidatos, que nas eleições de 2016 e 2018 puderam financiar as 

próprias campanhas até o valor correspondente aos limites de gastos estabelecidos 

para as respectivas candidaturas. 

Nesse cenário, candidatos mais abastados teriam condições de realizar 

campanhas eleitorais melhores do que aqueles que não pudessem contribuir com as 

próprias campanhas. Na prática, isso ofenderia a igualdade de oportunidades nas 

competições eleitorais. 

Essa sistemática de autofinanciamento eleitoral ilimitado foi revista na 

minirreforma eleitoral e deixa de valer a partir do pleito de 2020. Contudo, há ainda 

inúmeros aspectos que permitem que o financiamento eleitoral seja desigual, 

concentrado e pulverizado. 

Do ponto de vista dos doadores, a legislação de regência não prevê tetos 

nominais para a doação de recursos. Os limites de doação estão atrelados à renda 

bruta obtida pelo doador no ano anterior ao da eleição. Em consequência disso, 

pessoas mais ricas podem doar mais. E é comum que os cem maiores financiadores 

de campanhas doem muito mais do que a média de doações, concentrando o 

financiamento eleitoral em si e pulverizando doações entre inúmeros candidatos e 

partidos políticos. 

Isso faz com que as possibilidades de participação no processo de doação não 

observem a máxima “um homem, um voto”. E que haja um abismo entre os mais ricos 

e as classes menos favorecidas. 

Sob a perspectiva dos candidatos, o financiamento das campanhas também é 

muito desigual. As médias de arrecadação de recursos são muito diferentes entre 

candidatos eleitos e não eleitos, bem como entre homens e mulheres, conforme dados 

colhidos ao longo da presente pesquisa. 

No que tange às possibilidades de doações de pessoas jurídicas, apesar da 

necessidade de se combater o abuso do poder econômico, não há dispositivo 

constitucional específico que vede as contribuições de empresas com as campanhas 

eleitorais.  
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Considerando isso, bem como as possibilidades de melhoraria da 

representação por meio do financiamento eleitoral, o ideal seria:  

(i) o estabelecimento de um novo regramento legal, que vedasse práticas 

abusivas como a pulverização de doações, entre candidatos e partidos adversários. 

Sob esse aspecto, é fundamental ressaltar que a possiblidade de doações eleitorais 

por pessoas jurídicas, considerado julgamento da ADI 4650 pelo Supremo Tribunal 

Federal, deveria ser matéria de emenda à constitucional, remetendo-se a 

regulamentação do tema, dentro de parâmetros mínimos tratados na Constituição, à 

legislação ordinária.  

(ii) a adoção de tetos de doações nominais e baixos. Seria necessário que o 

valor não se referisse a um percentual do faturamento das empresas, para evitar que 

fossem geradas desigualdades a partir do poderio econômico das diferentes pessoas 

jurídicas.  

Com a mesma finalidade de evitar desigualdades, deveria ser pensado num 

teto nominal que se adequasse à realidade das empresas brasileiras em geral, para 

que todas aquelas que quisessem doar, pudessem, se pretendessem, atingir o teto 

de doações. Ou seja, o limite não poderia ser alto demais a fim de que as pessoas 

jurídicas em geral não tivessem a possibilidade de alcançar o teto em valor de 

doações, se assim o desejassem;   

(iii) que os tetos de doações se aplicassem a todo o grupo econômico, para 

evitar que a utilização de múltiplos CNPJs permitisse que a estrutura societária tivesse 

um acesso mais amplo aos mandatários. Um dos pontos negativos do modelo de 

doações por pessoas jurídicas vigente até 2015 era a possibilidade de utilização de 

CNPJs distintos, de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, para 

assim se atingir um volume maior de doações; 

(iv) a criação de medidas que estimulassem a realização de doações baixas 

pelo maior número possível de financiadores, para evitar qualquer possibilidade de 

concentração das contribuições em poucas pessoas físicas ou jurídicas. Os dados dos 

pleitos anteriores demonstram que um percentual muito baixo de pessoas físicas e 

jurídicas (quando admitidas) realizaram doações eleitorais ao longo dos anos. 

Há uma série de dificuldades no sentido de fazer com que as diversas pessoas 

contribuam com o financiamento eleitoral. Nesse sentido, a crise de 

representatividade é um dos fatores que afastam a pessoas em geral das 

contribuições para as campanhas. 



120 
 

Para além da questão da crise de representatividade, que envolve aspectos 

muito mais amplos, poderia ser pensado num modelo que concedesse contrapartidas 

pelo Estado às campanhas eleitorais na medida das contribuições obtidas por elas 

junto às pessoas físicas e jurídicas. Quanto mais os concorrentes arrecadassem de 

recursos privados, tanto mais teriam acesso a recursos públicos, respeitando-se, 

obviamente, os limites previstos em lei orçamentária.   

(v) a ampliação dos mecanismos de transparência e de engajamento dos 

cidadãos. É preciso trazer os cidadãos para mais perto do financiamento eleitoral, seja 

como doadores, seja como fiscais das movimentações de campanha. 

O Tribunal Superior Eleitoral divulga, ao longo das campanhas, as informações 

enviadas por candidatos e partidos políticos, nos relatórios financeiros de campanha 

e nas prestações de contas parciais. A publicidade dos dados é realizada no site do 

Tribunal, mas as pessoas, geralmente, não sabem como acessar as informações. E 

quando conseguem acesso, podem surgir dificuldades de análise dos dados. 

Seria preciso, pois, que fossem melhor divulgadas as importantes ferramentas 

constantes das divulgações realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

(vi) o fortalecimento dos meios de fiscalização das arrecadações e gastos de 

campanha. O presente trabalho não parte da premissa de que a análise e julgamento 

das contas pela Justiça Eleitoral é deficitária. Pelo contrário, a justiça especializada 

realiza um importante papel no país e analisa a aplicação de relevantes somas de 

recursos públicos e privados em todas as eleições. Todavia, esse controle é feito de 

maneira posterior ao pleito. 

Com exceção dos indícios de irregularidade, que podem ser investigados pelo 

Ministério Público Eleitoral antes da eleição, após o apontamento de tais indícios em 

cruzamentos de dados realizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Seria preciso, dessa forma, que fossem estabelecidos novos mecanismos de 

controle das movimentações de campanha antes da realização do pleito, com o 

objetivo de uma maior eficiência na fiscalização. 

Acredita-se que, por meio das modificações propostas, se observaria o 

regramento constitucional da matéria e se permitiria uma maior transparência acerca 

das movimentações de campanha. 

Por fim, observa-se que, além do problema da constitucionalidade das doações 

provenientes de pessoas jurídicas, é preciso se refletir no longo prazo acerca do 

controle da agenda política pelo mercado financeiro. Pois isso é uma questão 
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estrutural que afeta a representação política de maneira ampla. E que se aprofunda 

na medida em que se deixa de pensar num projeto de desenvolvimento para o país, 

com o sucateamento da indústria, e a valorização de políticas relacionadas à 

especulação financeira. 
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