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1. Introdução: Análise da política eleitoral e partidária baseada em 

evidências1 

As análises das políticas públicas brasileiras mudaram de qualidade nos últimos 

anos. Alinhada aos padrões internacionais, essa mudança é marcada pelo abandono de 

uma perspectiva normativa – onde o conflito entre “ser” e o “dever ser” determinava 

avaliações sempre “críticas” dos resultados alcançados – para uma perspectiva positiva.   

Essa nova forma de analisar as políticas públicas, denominada como “baseada em 

evidências”, parte da construção de bancos de dados desagregados e utiliza instrumentos 

de intervenção e avaliação de políticas já conhecidos em outras áreas da pesquisa 

científica.  

Quando comparadas à mudança ocorrida nas avaliações de políticas públicas, as 

análises sobre o funcionamento do nosso sistema político ainda deixam a desejar – a 

maioria das propostas não têm base empírica sólida, e utilizam casos selecionados apenas 

para ilustrar o argumento. Este descompasso entre a análise política e a das políticas 

públicas traz dificuldades consideráveis para quem se dedica a renovar essas últimas, pois 

limita a compreensão das restrições impostas pelo sistema político para a formulação de 

propostas inovadoras, reduzindo as chances de sua implementação. 

Esse estudo se propõe a superar esse descompasso, criando condições para que a 

discussão de propostas de inovação do sistema político também possa ser baseada em 

evidências empíricas mais detalhadas, submetidas a análises com rigor teórico e 

metodológico. Nosso objetivo foi investigar os custos da campanha eleitoral no Brasil. O 

foco será nos deputados federais, cujo processo eleitoral tem sido objeto da maioria das 

propostas de reforma política.  

A preocupação de que os custos de campanha no Brasil sejam muito altos tem se 

generalizado na sociedade - afinal, se os custos de campanha são altos, eles podem ter 

impacto na seleção de candidatos, reduzindo o número de competidores àqueles capazes 

de levantar recursos. A restrição da competição, por sua vez, pode limitar a 

                                                 
1 As opiniões emitidas neste material não refletem o posicionamento da Fundação Getulio Vargas a 
respeito do tema, sendo seu conteúdo de responsabilidade dos autores. 
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accountability2 democrática e, com ela, a possibilidade de substituição dos detentores de 

mandato que apresentem mau desempenho. Outro risco é que campanhas mais caras 

distorçam o foco dos debates eleitorais para longe das políticas públicas mais relevantes 

para a maioria dos eleitores. Finalmente, como evidenciado pelos escândalos políticos 

recentes, custos elevados de campanha podem induzir à corrupção. 

1.1 O Financiamento Político no Brasil 

Faz-se necessário, antes de nos aprofundarmos na análise dos dados que dão corpo 

a este trabalho, e que permitirá conhecer os custos de campanha no Brasil, fazer um breve 

desvio para conhecer o financiamento político no Brasil, observando a fonte dos recursos, 

a estrutura de prestação de contas, o controle e a transparência e o histórico dos marcos 

institucionais que regulam o financiamento político e eleitoral no país. 

1.1.1 Financiamento Público e Privado no Brasil nas Eleições recentes 

As campanhas eleitorais no Brasil até 2014 contaram com financiamento de três 

origens: fundos públicos, fundos empresariais e fundos de pessoas físicas. O TSE 

disponibiliza os dados sobre arrecadação das candidaturas brasileiras - no entanto, não é 

uma tarefa simples distinguir recursos públicos de privados nas campanhas eleitorais. 

Quando o financiamento empresarial era permitido, empresas doavam para partidos, que 

repassavam estas doações, junto com fundos públicos, para os candidatos – dessa forma, 

não é possível distinguir se o dinheiro repassado a um candidato é público ou privado. 

Apesar da dificuldade de se estimar a origem dos recursos é possível saber o volume 

investido diretamente em cada candidatura pelo financiamento privado – portanto a 

análise compreende apenas estes recursos3. O gráfico a seguir mostra a evolução da 

composição da receita de todas as candidaturas divididos entre recursos estritamente 

privados e os partidários. 

  

                                                 
2 Accountability é um termo em inglês sem tradução direto no português que é relativo à prestação de 
contas - transparência - por parte dos governantes, de forma que esses possam ser monitorados pelos 
eleitores. 
3 O ano de 2002 não foi incluído na análise, pois os dados do TSE não trazem em sua descrição a fonte 
dos recursos. Somente há os números de CPF e CNPJ dos doadores, o que dificulta identificar se é uma 
doação partidária ou empresarial. Além disso, não incluímos na análise receitas advindas de doações de 
outros candidatos e comitês para evitar dupla contagem. 
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Gráfico 1.1.  Evolução da receita de todas as candidaturas  (em milhões de reais)  

 

 
Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Observa-se que até 2014, as campanhas eleitorais brasileiras eram 

majoritariamente financiadas por recursos privados, seja de doações empresariais, 

recursos dos próprios candidatos ou recursos de outras pessoas físicas. Nota-se também 

que a partir de 2006, os recursos vinculados aos partidos crescem e ganham importância; 

provavelmente por causa do aumento dos recursos para o fundo partidário.4 Em 2018, 

com as mudanças na legislação, os recursos partidários se tornam os preponderantes, 

resultado dos fundos públicos criados para a eleição e do fim de financiamento 

empresarial. 

Diante deste cenário, importa analisar como evoluiu a composição das receitas em 

termos percentuais para verificar quais são as fontes primárias de recursos. O gráfico a 

seguir traz estas informações. 

                                                 
4 Outra hipótese, mais arrojada, seria que o estouro do escândalo do mensalão, e posteriormente o 
início da Lava-Jato, levaram ao aumento das doações empresariais para os partidos.  
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Gráfico 1.2.  Composição da receita de todas as  candidaturas  

 
Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

A partir da leitura do gráfico, observamos que as doações de pessoas jurídicas 

diretas aos candidatos nas campanhas perdem espaço no total arrecadado e há um 

crescimento dos recursos de partido político. Este movimento pode ser explicado pelo 

crescimento do fundo partidário no período, bem como por uma estratégia das empresas 

de não doarem aos candidatos indiretamente, optando assim por primeiro enviar recursos 

para os partidos, que depois os repassam aos candidatos. Também é interessante destacar 

que, ao menos em termos percentuais, não observamos grandes variações nos recursos 

próprios e de pessoas físicas doados. Finalmente, em 2018 o financiamento eleitoral 

deixou de ser majoritariamente privado para se tornar majoritariamente público. Dada 

essa mudança, os recursos públicos são analisados mais detidamente na próxima seção. 

A. Recursos públicos 

No Brasil, o financiamento público consiste, principalmente, no repasse direto via 

Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), que 

existe desde 1965, e atualmente é regulado pela Lei dos Partidos Políticos de 19955. Este 

último marco acrescenta as dotações orçamentárias da União, responsáveis pela maior 

parte do fundo, às demais fontes de recursos (multas e penalidades aplicadas nos termos 

do Código Eleitoral; recursos destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; e 

                                                 
5 Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
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doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários 

diretamente na conta do Fundo Partidário).  

Além do Fundo Partidário há também no ordenamento brasileiro a previsão de 

transferência indireta de recursos aos partidos políticos, como a Propaganda Gratuita no 

Rádio e na Televisão - que até 2017 existia em duas modalidades: propaganda partidária 

e propaganda eleitoral. A partir de 2017 a propaganda gratuita foi restrita à propaganda 

eleitoral. Estima-se que em 2018 a propaganda gratuita tenha custado aos cofres públicos 

cerca de R$ 1,038 bilhão. A Lei também prevê que prédios públicos devem ser 

disponibilizados, sem ônus, para a realização de atividades partidárias como convenções. 

Atualmente, a legislação brasileira define a chamada “cláusula de barreira”, onde 

somente terão direito a recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à 

televisão os partidos políticos que 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 tiverem elegido pelo menos quinze deputados federais distribuídos 

em pelo menos um terço das unidades da Federação6. 

Dentre os partidos que cumpram o requisito mínimo, a distribuição do fundo 

obedece às seguintes regras: 5% do total do Fundo Partidário será distribuído em partes 

iguais e 95% distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição 

geral para a Câmara dos Deputados. A legislação atual estabelece critérios para limitar o 

acesso aos recursos a um número menor de partidos, o que pode dificultar o 

estabelecimento de partidos novos e a sobrevivência de legendas com menor apoio 

eleitoral.  

                                                 
6 Artigo 17 da Constituição Federal de 1988 que entra plenamente em vigor em 2030. Até lá a regra de 
transição estabelece que terão acesso ao fundo os partidos que obtiverem: no pleito de 2018 um  mínimo 
de 1,5% dos votos válidos nacionais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com 
um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou alternativamente, elegessem pelo menos 9 
deputados federias distribuídos por um terço das unidades da federação; no pleito de 2022 um mínimo 
de 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com pelo 
menos 1,5% dos votos válidos em cada uma delas, ou alternativamente elegerem 11 deputados 
distribuídos por 9 estados; no pleito de 2026 um mínimo de 2,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação, com pelo menos 2% dos votos válidos em cada uma delas, 
ou alternativamente elegerem 13 deputados distribuídos por 9 estados. 
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Os valores anuais do Fundo Partidário cresceram, em valores já deflacionados, de   

R$9.223.890 em 1995 para R$888.735.090 em 2018. O grande salto se deu entre 2014 e 

2015, quando o valor do Fundo mais do que dobrou, passando de R$382,6 milhões de 

reais para R$896,2 milhões, sempre em valores corrigidos para Reais de 20177. Essa 

mudança foi, em grande parte, impulsionada pela iminência da proibição das doações de 

empresas em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se preparando para essa 

mudança, desde a aprovação da Lei Orçamentária de 2015, ao final de 2014 e, portanto, 

antes da decisão do STF (apesar da a maioria ter sido formada em abril de 2014, pedido 

de vistas adiou a decisão para setembro de 2015), os partidos se organizaram no congresso 

para engordar o Fundo Partidário. Embora este montante seja inferior ao montante do 

financiamento privado, a importância do financiamento público aumenta de forma 

inequívoca, mesmo antes da proibição de arrecadação de recursos de pessoas jurídicas. 

Repassados diretamente aos diretórios nacionais, a legislação faculta aos partidos a 

definição das regras internas de alocação de tais recursos. Enquanto o financiamento 

privado se articula em torno das candidaturas, o financiamento público tem caráter 

eminentemente centralizado no partido. 

Gráfico 1.3. Evolução do fundo partidário (em valores de 2017)  

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

  

                                                 
7 Este era o ano de referência disponível mais atualizado para o cálculo da inflação quando foram 
tratados os dados deste trabalho. 
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A centralização de recursos nas mãos dos dirigentes partidários se tornou ainda 

mais exacerbada após a proibição das doações de empresas privadas em 2015 e da criação 

do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFC, que na eleição de 2018 

distribuiu R$1,716 bilhões de reais aos partidos. Exceto pela necessidade de direcionar 

um mínimo de 30% dos recursos recebidos a candidatas mulheres, os partidos têm total 

autonomia para distribuir os recursos entre todos os candidatos, concorrentes a todos os 

cargos em todas as unidades da federação. 

A Lei nº 13.448 estabeleceu os seguintes critérios para distribuição do FEFC entre 

os partidos: 2% (dois por cento) divididos igualitariamente entre todos os partidos com 

estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 35% (trinta e cinco por cento) 

divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos 

Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral 

para a Câmara dos Deputados; 48% (quarenta e oito por cento) divididos entre os partidos, 

na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as 

legendas dos titulares; 15% (quinze por cento) divididos entre os partidos, na proporção 

do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. 

Todavia já se questiona se a aplicação da Cláusula de Barreira, as regras que limitam o 

acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na 

televisão também deverão ser aplicadas à distribuição do FEFC. Esse questionamento é 

pertinente uma vez que a aprovação da legislação que estabeleceu a Cláusula de Barreira 

foi anterior a aprovação da legislação que criou o FEFC. 

B. Recursos privados 

A primeira distinção importante a se fazer quando se fala de recursos privados na 

política diz respeito a fonte desses recursos. Como se verá adiante, enquanto é cada vez 

mais comum nas democracias o aumento da restrição das contribuições de pessoas 

jurídicas, as contribuições de pessoas físicas (indivíduos), também recursos de origem 

privada, são cada vez mais almejados no financiamento político. Por isso é crucial 

estabelecer a distinção e deixar claro sobre qual tipo de fonte se está falando quando se 

adentra a esse debate. 

No Brasil, não há registro na legislação eleitoral da proibição de doações por parte 

de pessoas físicas, embora a legislação preveja um teto máximo passa essas contribuições: 

10 % da renda declarada à Receita Federal no ano anterior à realização do pleito.  
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Por outro lado, de forma mais clara - desde os anos 1950 até o escândalo PC 

Farias, ainda no governo Collor - as empresas e corporações, as chamadas Pessoas 

Jurídicas (PJ), estavam proibidas de contribuir com campanhas eleitorais.  

Foi apenas na Lei que regulamentou o pleito de 1994, e posteriormente a Lei das 

Eleições, que permitiram e regulamentaram a participação de PJs como contribuintes de 

campanhas eleitorais. Desde sua regulamentação até a eleição de 2014, as últimas em que 

as doações provenientes de Pessoas Jurídicas foram permitidas legalmente, essas 

desempenharam papel importantíssimo no financiamento de campanhas.  

Levantamento apresentado por Speck (2016:129) indica que essas contribuições, 

somando-se as doações para candidatos a todos os cargos em disputa e para os diretórios 

partidários nacionais e estaduais, corresponderam a R$903.537.449,26 em 2002, R$ 

1.407.649.212,57 em 2006, R$2.836.871.910,26 em 2010 e R$3.090.795.950,22 em 

20148. Para se ter uma ideia, conforme dados apresentados acima, o fundo partidário 

passou de cerca de R$200 milhões em 2002 para aproximadamente R$400 milhões em 

2014, pouco mais de 10% dos recursos arrecadados junto às empresas. 

Embora os resultados das pesquisas não sejam categóricos, e por vezes se 

apresentem controversos, no que diz respeito ao impacto dos recursos de origem privada 

na atuação política dos candidatos eleitos, a “aparência de corrupção do sistema pelo 

dinheiro”, ou seja, a aparência de que políticos atuariam orientados a privilegiar seus 

principais contribuintes de campanha, já se encontra consolidada no imaginário brasileiro. 

Esse imaginário é reforçado pelos frequentes escândalos de corrupção, mas 

também pela concentração da atuação de poucas empresas como doadoras. Ainda 

segundo Speck (2016:128), “do total de 5 milhões de empresas no Brasil, apenas 20 mil 

fazem doações nas campanhas. Destas 20 mil doadoras, os 100 primeiros concentram 

57% dos recursos doados por todas as empresas na eleição de 2014. Na eleição de 2010 

este percentual foi de 51%”.  

Além disso candidatos, os partidos e comitês podiam, e ainda podem – repassar o 

montante total ou parcial das doações que recebem para quaisquer outros candidatos, 

partidos ou comitês do mesmo partido. Dessa forma, para o eleitor mediano e sem muita 

familiaridade com o sistema de prestação de contas eleitorais (e em alguns anos mesmo 

                                                 
8 Speck indica que os dados foram coletados junto ao TSE e que os valores foram deflacionados para 
outubro 2015, a fim de facilitar a comparação dos valores entre os anos. O autor não conseguiu levantar 
o montante de contribuições de empresas para candidatos a presidente e diretórios partidários nacionais 
e estaduais no pleito de 2002. 
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para os especialistas nessa área) era bastante complicado identificar quais eram as 

empresas que contribuíam para quais candidatos, e com quais montantes.  

Desde que foram regulamentadas as doações de campanha por parte de empresas, 

essas sempre se encontraram restritas ao montante de 2% da arrecadação bruta do ano 

anterior à eleição9. A legislação brasileira nunca impôs restrições a quantidade de 

candidatos ou partidos, ou mesmo ao valor máximo de doações individuais, que cada 

empresa poderia fazer - desde que a soma total de todas as doações respeitasse o teto 

previsto de 2%. Assim, não raro identificamos que algumas grandes empresas – como 

empreiteiras e bancos – optavam por doar para mais de um candidato concorrente ao 

mesmo cargo, prática comum sobretudo nas disputas presidenciais. 

O Brasil nunca adotou limites nominais para as doações de campanha, seja de 

pessoas físicas seja de empresas, reforça as desigualdades da sociedade brasileira ao 

permitir que um único doador faça uma contribuição maior que a soma de todos as demais 

contribuições recebidas por um dado candidato, tornando esse candidato extremamente 

dependente do maior doador.  

Desde 2015, com a conclusão do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ADI 4.650, doações eleitorais por parte de pessoas jurídicas foram 

proibidas no Brasil. Desde então os recursos privados diminuíram de importância no jogo 

eleitoral brasileiro, e passaram a ser restritos às doações feitas por indivíduos que, 

conforme apresentamos anteriormente, responderam apenas por 14% dos recursos nas 

eleições de 2014 e 16% no pleito de 2018. 

Para facilitar a compreensão da legislação que regulamenta o financiamento 

político no país e sua evolução ao longo do tempo, na próxima subseção deste estudo 

apresentaremos um histórico. 

  

                                                 
9 Assim, uma empresa que declarou à Receita Federal um faturamento bruto de R$500 milhões em 2013 
poderia doar até R$10 milhões no pleito de 2014. 
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1.1.2 Histórico da legislação sobre financiamento político no Brasil 

O regramento sobre as formas de financiamento da política no Brasil passou por 

diversos modelos e sofreu muitas alterações ao longo dos anos. 

Ainda na década de 1940, o Estado entendeu ser necessário regular as fontes de 

recursos políticos e proibiu aos partidos o recebimento de recursos estrangeiros, uma das 

vedações mais comuns na legislação sobre financiamento político nas principais 

democracias do mundo. 

Com a aprovação do Código Eleitoral de 195010, os partidos foram proibidos de 

receber recursos provenientes de sociedades de economia mista e de concessionárias de 

serviço público. Speck (2005) afirma que “até os anos 1950, o financiamento da atividade 

partidária e das competições políticas não era considerado de responsabilidade do 

Estado”. Em 1965 foi aprovada a Lei Orgânica dos Partidos Políticos11, que criou pela 

primeira vez o Fundo Partidário e a amplia a proibição de recebimento de recursos de 

empresas privadas. 

Em 1971 foi aprovada a Lei nº 5.68212, uma revisão da Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos, que expandiu a restrição às doações partidárias, englobando as entidades de 

classe e sindicatos, além das autarquias, empresas públicas e fundações. Entre 1971 e 

1993, a regulamentação da arrecadação de recursos para o financiamento político no país 

não passou por mudanças significativas.  

Foi apenas após o escândalo “PC Farias”, que resultou no impeachment do 

presidente Collor, que os parlamentares entenderam por bem alterar a legislação e 

permitir doações eleitorais de pessoas jurídicas. A Lei Nº 8.713, que regulamentou as 

eleições de 1994, estabeleceu que: Art. 38. A partir da escolha dos candidatos em 

convenção, pessoas físicas ou jurídicas poderão fazer doações em dinheiro, ou estimáveis 

em dinheiro, para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. 

                                                 
10 Lei nº 1.164, artigos 143 e 144. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L1164.htm  
11 Lei nº 4.740 de 1965. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4740-15-julho-1965-
368290-publicacaooriginal-1-pl.html  
12 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5682-21-julho-1971-357872-
publicacaooriginal-1-pl.html  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L1164.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4740-15-julho-1965-368290-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4740-15-julho-1965-368290-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5682-21-julho-1971-357872-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5682-21-julho-1971-357872-publicacaooriginal-1-pl.html
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A Lei dos Partidos Políticos13 e a Lei das Eleições14 confirmaram a previsão do 

recebimento de doações de pessoas jurídicas para partidos e candidatos, respeitado o 

limite de 2% da arrecadação bruta do ano anterior à eleição. Também foi definido teto 

para as doações individuais de pessoas físicas de 10% do declarado no Imposto de Renda 

de Pessoa Física no ano anterior à eleição.  

A partir de então, as mudanças na legislação tiveram por objetivo regulamentar os 

gastos de campanha de partidos e candidatos, quase sempre com o discurso de diminuir 

os gastos e tornar a competição mais equitativa. Em 2006, foram proibidos gastos com 

cachês de artistas e a produção de eventos, os chamados showmícios, e com a produção 

de brindes personalizados - como bonés, camisetas e broches. Nesse intuito, também 

foram proibidas o uso de efeitos especiais, desenhos animados, montagens, trucagens e 

computação gráfica na propaganda na TV15. 

A Lei nº 12.891, de 2013, estabeleceu limites para gastos com a contratação direta 

ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância 

e mobilização de rua nas campanhas. Finalmente, conforme discutido, em 2015 foi 

concluído o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.650 pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou inconstitucionais as doações de pessoas 

jurídicas a partidos e candidatos. Esta mudança institucional provocou reações na classe 

                                                 
13 Lei nº 9.096 de 1995 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm. 
14 Lei nº 9.504 de 1997 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. 
15 Após as alterações introduzidos pela Lei nº 11.300, de 2006, Lei Nº 12.891, de 2013 Lei nº 13.165, de 
2015 e Lei nº 13.488, de 2017, o artigo 26  da Lei nº 9.504 de 1997 passou a ter a seguinte redação: São 
gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução: I - confecção de material 
impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no § 2º do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 
da Lei nº 9.504/1997; II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação; 
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; IV - despesas com transporte ou 
deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; V - correspondências e despesas 
postais; VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços 
necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 5º do art. 63 desta resolução;  
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos e a 
partidos políticos; VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;  
IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; X - produção de programas 
de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;  
XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; XII - custos com a criação e inclusão de páginas na 
internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de 
internet com sede e foro no País; XIII - multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e partidos políticos 
por infração do disposto na legislação eleitoral; XIV - doações para outros partidos políticos ou outros 
candidatos; XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm


 

 

14 
 

política, e o Congresso Federal aprovou em 2017 o fundo público para o financiamento 

eleitoral (FEFC) mencionado acima.  

A reforma também estabeleceu valores nominais absolutos de gastos para cada 

cargo em disputa e a variação entre as unidades da federação – o valor máximo 

estabelecido para as disputas de deputado federal foi fixado em R$ 2,5 milhões. Foram 

também limitadas as doações feitas pelos próprios candidatos às suas campanhas a 10% 

de sua declaração ao IRPF16, e não mais ao valor máximo dos gastos da campanha, e 

definidas regras para arrecadação de recursos via crowdfunding. Outras mudanças 

institucionais compreenderam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de destinar 30% 

dos recursos do FEFC para as candidaturas femininas e a redução no tempo de campanha, 

de 90 para 52 dias, e da propaganda eleitoral em rádio e televisão, de 45 para 35 dias. 

As mudanças na regulação eleitoral alteraram o perfil do sistema de financiamento 

eleitoral brasileiro. O Brasil deixou de ter um sistema financiado majoritariamente por 

empresas para ter um financiamento bancado principalmente por fundos públicos. Mais 

especificamente, nas campanhas para deputado federal em 2018, 77% do total delas foi 

financiado por recursos públicos, divididos entre 63% vindos do FEFC e 14% do Fundo 

Partidário, e 23% por recursos privados - estes últimos divididos entre 9% de recursos 

dos próprios candidatos e 14% de recursos oriundos de terceiros. Em contraste, o 

percentual de recursos públicos nas eleições de 2014 era de apenas 3%. 

                                                 
16 Esta alteração sofreu veto do Presidente da República à época, Michel Temer, e logo depois o 
Congresso Nacional derrubou o veto, voltando então a proibição de autofinanciamento com mais de 10% 
de sua declaração do IRPF, porém, nas eleições de 2018 este limite não foi aplicado porque a derrubada 
do veto ocorreu próximo às eleições e por determinação do art. 16 da Constituição Federal a lei que alterar 
o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 
um ano da data de sua vigência. 
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1945
• Proibição de doações estrangeiras

1950

• Lei nº 1.164 (Código Eleitoral)
• Proibição de recursos provenientes de sociedades de economia mista e de 
concessionários de serviço público.

1965

• Lei nº 4.740 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos
• Institui o fundo partidário;

• Inclui no rol de proibições empresas privadas de finalidade lucrativa.

1971

• Lei nº 5.682 - Revisão da Lei Orgânica dos Partidos Políticos
• Adiciona ao rol de proibições recursos provenientes de entidades de classe 
ou sindicais; Autarquias; Empresas públicas e Fundações.

1993

• Lei nº 8.713 - Regulamenta as eleições de 1994
• Previsão, de forma explícita, da possibilidade de arrecadação de recursos 
junto a empresas privadas, com limite de dois por cento do faturamento bruto 
do ano anterior à eleição;

• Vedação do recebimento de recursos de: Entidades de direito privado que 
recebessem contribuição compulsória como beneficiária; Entidades de 
utilidade pública; PJ sem fins lucrativos que recebessem recursos do exterior; 
Permissionário de serviços públicos.

1995

• Lei nº 9.096 - Lei dos Partidos Políticos
• Mantém a previsão de um fundo partidário;

• Mantém a previsão de recebimento de resursos de pessoas júridicas por 
parte dos partidos políticos.
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1997

• Estabelece que candidatos são os únicos responsáveis pela veracidade das informações 
financeiras e contábeis de sua campanha; 

• Permite o pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a 
campanha eleitoral e que eleitores realizem gastos, em apoio a candidato de sua 
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde 
que não reembolsados.

2006

• Lei nº 11.300 - Minirreforma Eleitoral

• Previsão de edição de Lei, a cada ano eleitoral, estabelecendo o limite dos gastos de 
campanha para os cargos em disputa; 

• Foram acrescentados, às proibições, os recursos de: entidades beneficentes e religiosas; 
entidades esportivas ou organizações não governamentais (ONGs) que recebessem 
recursos públicos; e organizações da sociedade civil de interesse público;

• Restrição de gastos com propaganda eleitoral: produção ou patrocínio de espetáculos ou 
eventos promocionais de candidatura (showmício); confecção, aquisição e distribuição de 
camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha.

2013
• Lei nº 12.891 regulamenta limites de gastos eleitorais com contratação de pessoal para 

atividades de mobilização e militância de campanhas.

2015

• Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.650 proíbe doações eleitorais por parte de 
pessoa júridica.

• Lei nº13.165: Estabelece que os limites de gastos de campanha, em cada eleição, serão 
definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral com base nos parâmetros definidos em lei.

• Adoção de sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem 
movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
atualizados monetariamente, a cada eleição.

• Diminuição do período de campanha eleitoral.

2017

• Lei nº 13.487  cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),  no valor de 
1,7 bilhão de reais;

• Regulamenta a arrecadação de recursos através de financiamento coletivo na internet 
(vaquinhas/crowdfunding);

• Estabelecimeno de limites nominais para os gastos de campanha, com variação entre 
cargos e estados;

• Previsão de gastos com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com 
provedor da aplicação de internet;

• Decisão do TSE/STF que reserva 30% dos recursos públicos para candidaturas femininas.



 

 

17 
 

1.1.3. Prestação de Contas 

Um dos aspectos fundamentais de qualquer sistema de financiamento político diz 

respeito às regras de fiscalização e controle, e a prestação de contas desempenha papel 

fundamental nesta área. A Lei das Eleições (9.504/1997) regula, em seu artigo 28, a forma 

da prestação de contas no Brasil desde a eleição de 1998.  

Entre a eleição de 1998 e a eleição de 2014, as prestações de contas dos candidatos 

que concorrem por eleições majoritárias – candidatos à presidência, aos governos 

estaduais, ao senado e às prefeituras municipais – eram de responsabilidade dos comitês 

financeiros. A partir da reforma de 2015, por intermédio da aprovação da Lei Nº 13.165, 

a responsabilidade passou a ser do próprio candidato, assim como nos casos das eleições 

proporcionais. 

A mesma lei também estabeleceu prazos exíguos para informação, em sistema 

disponibilizado pela justiça eleitoral na internet, dos recursos recebidos durante a 

campanha eleitoral e exige que os mesmos sejam acompanhados de informação do CPF 

do doador bem como da quantia doada, como pode ser constatado na lista abaixo. 

Como não dispõe de corpo técnico próprio para essa finalidade, é facultado à 

justiça eleitoral requerer a cessão de técnicos dos Tribunais de Contas da União, Estados, 

Distrito Federal ou dos municípios para efetuar o exame das prestações de contas de 

campanha. A principal punição prevista em lei, para um candidato que não tenha suas 

contas aprovadas, é a proibição de assumir o cargo para o qual foi eleito. 

A cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução disciplinando o 

processo de prestação de contas dos recursos arrecadados e gastos por candidatos e 

partidos políticos. Para o pleito de 2018 foi editada a resolução TSE 23.553, de 18 de 

dezembro de 201717, que de forma resumida determinou que: 

 Todo candidato deveria ter um CNPJ vinculado a sua candidatura, e a prestação 

de contas deve ser feita utilizando esse CNPJ; 

                                                 
17 Resolução disponível em http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235532017.html  

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235532017.html
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 Todo candidato e partido deveria abrir conta bancária exclusiva para as contas de 

campanha. Uma conta bancária específica deveria ser aberta para recebimento de 

recursos públicos (Fundo Partidário ou FEFC); 

 Era necessário informar à Justiça Eleitoral o número do documento de 

identificação pessoal, CPF e o comprovante de endereço atualizado de todas as 

pessoas autorizadas a movimentar contas bancárias de campanha; 

 Todo recibo eleitoral que comprovasse doações deveria ser impresso diretamente 

do sistema da justiça eleitoral e deveria informar nome e CPF do doador além do 

valor da doação inclusive doações recebidas mediante financiamento coletivo; 

 Após a consolidação, pela Justiça Eleitoral, das informações sobre os valores 

doados e apurados, a Secretaria da Receita Federal do Brasil fazia o cruzamento 

dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de 

excesso, comunicaria o fato ao Ministério Público para as providências cabíveis; 

 Doações acima dos limites estabelecidos estariam sujeitas a multa no valor de até 

100% da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso 

do poder econômico; 

 Partidos políticos e candidatos poderiam arrecadar recursos e contrair obrigações 

até o dia da eleição; 

 Estabeleceram-se os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha 

contratados: I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos 

comitês de campanha: 10% (dez por cento); II - aluguel de veículos automotores: 

20% (vinte por cento); 

 O candidato faria, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a 

administração financeira de sua campanha, e seria solidariamente responsável, 

junto à pessoa indicada para a administração financeira e com o profissional de 

contabilidade, pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua 

campanha; 

 A obrigatoriedade da constituição de advogado para a prestação de contas; 

 A obrigatoriedade de assinatura, no extrato de prestação de contas de: candidato 

titular e vice ou suplente, se houver; pelo administrador financeiro, na hipótese de 

prestação de contas de candidato, se constituído; pelo presidente e pelo tesoureiro 

do partido político, na hipótese de prestação de contas de partido político; 

profissional habilitado em contabilidade; 
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 Partidos políticos e candidatos seriam obrigados, durante as campanhas eleitorais, 

a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para 

esse fim:  

 Dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de 

sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do 

recebimento; 

 Relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos 

financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos 

realizados. Nesse relatório deveria ser indicado: nomes e CPF das pessoas 

físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos 

doadores, bem como a especificação dos respectivos valores doados e a 

identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores. 

 Os relatórios parciais deveriam ser entregues entre os dias 9 a 13 de 

setembro do ano eleitoral, e seriam disponibilizados em página da internet 

da Justiça Eleitoral até o dia 15 de setembro do ano da eleição; 

 Prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os 

candidatos e de partidos políticos em todas as esferas deveriam ser 

prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das 

eleições; 

 A prestação de contas deveria ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio 

eletrônico, pela internet, através do Sistema de Prestação de Contas (SPCE) da 

Justiça Eleitoral;  

 A Justiça Eleitoral daria ampla e irrestrita publicidade aos dados eletrônicos das 

doações e gastos eleitorais declarados nas prestações de contas e ao conteúdo dos 

extratos eletrônicos das contas eleitorais na página do Tribunal Superior Eleitoral 

na internet. 

Se por um lado algumas dessas determinações, como a responsabilização do 

próprio candidato pelas contas prestadas e a obrigação de fazê-lo em sistema eletrônico 

da Justiça Eleitoral disponibilizado na internet, têm por objetivo aumentar a transparência 

das contas eleitorais, outras burocracias como a obrigação de contador e advogado podem 

aumentar os custos com a campanha de forma a inviabilizá-los para candidatos 
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desprovidos de fortuna pessoal ou de repasses substantivos dos partidos políticos, 

produzindo distorções e desigualdades no sistema de representação.  

Em 2009, a Lei Nº 12.034/2009 incluiu o § 7º ao art. 11 da Lei das Eleições 

prevendo que: “A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do 

gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da 

Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas 

aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação 

de contas de campanha eleitoral”. A partir de então, prevaleceu o entendimento de que a 

não aprovação das contas de campanha não impede a emissão da certidão de quitação 

eleitoral, não havendo, portanto, grandes sanções aos candidatos que tenham suas contas 

reprovadas pela justiça eleitoral. 

1.2 Mapa da pesquisa 

A despeito das constantes mudanças na legislação brasileira, o debate sobre 

reforma continua presente no cenário público brasileiro. Entretanto, antes que novas 

reformas sejam feitas é preciso conhecer o impacto que as recentes mudanças tiveram 

sobre a competição eleitoral. Esse é um dos objetivos da segunda seção deste trabalho 

que, além desta introdução, é composto por outras três seções. Complementares entre si, 

seu conjunto permite montar um panorama sobre os custos das eleições no Brasil, indo 

além dos valores declarados oficialmente à justiça eleitoral. 

A segunda seção foca sua análise no entendimento dos determinantes dos gastos 

no Brasil, na variação dos gastos de acordo com os perfis dos candidatos, levando em 

conta aspectos como as unidades da federação, os partidos políticos, carreira política e 

características socioeconômicas dos candidatos, além de como os candidatos gastam os 

recursos disponíveis. Nesta análise identificamos que, conforme esperado, dadas as 

mudanças institucionais introduzidas em 2015 e 2017, houve uma queda significativa nos 

gastos de campanha para todos os cargos na eleição de 2018. Essa redução desconcentrou 

os recursos e promoveu eleições mais competitivas.  

Esses resultados possibilitam deduzir que as mudanças nas regras eleitorais, 

proibindo o financiamento corporativo, atingiu principalmente aqueles candidatos que 
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possuíam maior acesso a este financiamento, qual sejam: candidatos com mandato, 

homens brancos e mais escolarizados e com maiores posses. 

A terceira seção desenvolveu uma análise inovadora ao estimar o volume de 

recursos provenientes de fontes ilegais ou não-declaradas, no âmbito da operação Lava 

Jato, de forma a ajudar a mensurar a escala e o escopo potencial dos custos de campanha. 

O objetivo foi identificar e medir os recursos não-declarados e/ou de origem ilícita, 

tipicamente de propinas, que foram utilizados por partidos e políticos, em especial com 

fins eleitorais. 

Os resultados apontam que nas eleições ocorridas entre 2002 e 2014 o 

financiamento ilícito representou, baseado apenas nos documentos da Lava Jato e nas 

metodologias utilizadas neste relatório, em pelo menos entre 6% e 46% do financiamento 

legal. Embora seja uma questão de extrema importância e que não deva ser minimizada, 

o montante é bastante inferior às previsões apresentadas pela imprensa e o imaginário do 

senso comum, que supunha que os recursos provenientes de fontes ilegais ou não-

declaradas superaria em muito os recursos declarados. 

Por fim, a quarta seção realizou um levantamento do sistema de financiamento de 

diversos países, focando nas principais questões desse debate, a saber: a fonte dos 

recursos (se pública ou privada), os mecanismos de arrecadação e controle. Apesar da 

centralidade do tema e do debate público cada vez mais presente e intenso sobre o 

financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, são escassos os trabalhos que 

tratem de maneira mais sistemática dos sistemas de financiamento político em perspectiva 

comparada, tal como se dá no campo dos estudos eleitorais e legislativos.  

Cabe ressaltar que a legislação sobre financiamento político deve ser entendida 

como instituição política que cria sistemas de incentivos dentro de um contexto, o que 

significa que seus efeitos dependem da interação com o conjunto de suas respectivas 

características estruturais, institucionais e conjunturais. Assim, não há um modelo único 

que seja funcional a todos os países.  

Nesta seção foi realizado um mapeamento panorâmico dos principais atributos 

que devem orientar uma classificação dos sistemas de financiamento eleitoral, e com isso 
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subsidiar o debate público que está sempre às voltas com propostas de reforma, e não só 

no Brasil. 

Seja qual for o desenho institucional escolhido, ele deve priorizar a transparência 

na arrecadação e aplicação dos recursos, permitir que o sistema política seja permeável a 

novas forças políticas que se organizem na sociedade e evitar que os partidos se 

distanciem demasiadamente dos eleitores. 
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2. Os determinantes dos gastos eleitorais 

O dinheiro é recurso central nas disputas eleitorais, uma vez que é indispensável 

para as atividades de campanha. As eleições brasileiras movimentam uma grande 

quantidade de recursos. Segundo Mancuso (2015), as eleições gerais de 2010 custaram 

quase R$ 3 bilhões - já o pleito eleitoral de 2014 teve uma ordem de grandeza próxima 

de R$ 5 bilhões18. Embora estudos comparativos sobre o custo das eleições sejam 

escassos, segundo David Samuels estes números colocariam as eleições brasileiras como 

uma das mais caras do mundo (SAMUELS, 2006). 

Campanhas eleitorais caras podem ter múltiplas consequências negativas para os 

sistemas democráticos. Primeiro, a necessidade de se levantar grandes somas de recursos 

financeiros é uma barreira para a inclusão de candidatos. Em segundo lugar, a 

dependência destes recursos torna a classe política mais vulnerável a pressões dos grandes 

doadores. Além disso, campanhas eleitorais muito caras favorecem o individualismo na 

política, uma vez que estimulam corrida entre os candidatos para captar recursos em 

detrimento de soluções partidárias. Importante lembrar que os partidos políticos têm papel 

importante para viabilizar a candidatura de seus filiados através da coordenação das 

campanhas eleitorais, o que proporciona ganhos de escala, restringe a competição entre 

candidatos do mesmo partido, acarretando a redução dos custos gerais da campanha. 

Finalmente, o individualismo das campanhas também tem consequências para a 

accountability, já que os candidatos, e não os partidos, se tornam dependentes de seus 

doadores, reduzindo a transparência do sistema político. 

Enquanto a maioria dos estudos sobre financiamento eleitoral focou na 

arrecadação dos recursos e, principalmente, na relação entre os doadores e os políticos, o 

presente estudo inova ao analisar os gastos das campanhas eleitorais brasileiras, buscando 

responder a seguinte pergunta: qual é o efeito eleitoral dos recursos financeiros? O foco 

desta seção será nos candidatos a deputado federal, uma escolha natural dada que a eleição 

desses representantes tem sido o objeto da maioria das propostas de reforma política. A 

análise dos gastos de campanha permite detalhar sua variação entre os candidatos a partir 

                                                 
18 Estimativa realizada a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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de algumas variáveis, como: ser candidato à reeleição, o partido, o estado, o tempo de 

filiação partidária, o gênero, a raça, a profissão, etc.  

2.1 Qual metodologia usamos para a análise dos gastos? 

Esta pesquisa parte de dados publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

entre 2002 e 2018 e organizados pelo CEPESPDATA (cepespdata.io). Neste trabalho, 

focamos nos gastos dos candidatos reportados para o TSE. As despesas dos candidatos 

são definidas simplesmente como os valores financeiros dos recursos empregados por 

partidos e candidatos durante as campanhas eleitorais.  

Além das despesas eleitorais de candidatos, a base de dados foi elaborada a partir 

do cruzamento de diferentes fontes do TSE que expõem o resultado final das eleições, 

informações pessoais dos candidatos, o tempo de filiação partidária e os bens dos 

candidatos. Todos os valores monetários foram deflacionados pelo Índice de Preços ao 

Consumidor (IPCA) do IBGE, com referência em outubro de 2018. 

A partir das informações individuais dos candidatos, também foram elaboradas 

agregações para investigar como os gastos de campanha se diferenciam entre as siglas 

partidárias e os estados da federação.  

São três as vantagens de focar em candidatos a deputado federal. Primeiro, para 

manter a comparabilidade dos dados, é possível restringir a amostra aos competidores 

com chances reais de vitória, excluindo candidatos que entram na corrida eleitoral sem a 

pretensão de ganhar as eleições19. Segundo, quando comparados às demais candidaturas, 

o grande número de candidatos a deputado federal favorece a mensuração de médias 

estimadas mais confiáveis. Por fim, ao manter os deputados federais como unidade de 

análise é possível avaliar como as despesas eleitorais são executadas de modo desigual 

segundo as características pessoais dos candidatos. 

                                                 
19 Como se verá adiante, os resultados eleitorais indicam que a grande maioria dos candidatos 
provavelmente não tinha o objetivo se se eleger, uma vez que não tinham chances reais de vitória. Esses 
candidatos estariam interessados apenas em medir sua força local, definir estratégias para as próximas 
eleições municipais, ou até mesmo para barganhar com partidos e grupos de interesse vantagens em 
troca de apoio político. Nesse sentido, o critério utilizado foi o de competitividade eleitoral, ou seja, quão 
perto uma candidata esteve perto de se eleger. 

file:///C:/Users/Andreza/Dropbox/BRAVA_entrega1/cepespdata.io
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2.2 Qual é a evolução nos gastos de campanha? 

O Brasil possui um sistema político particular no mundo, caracterizado pelo 

multipartidarismo, pela representação proporcional de lista aberta e pelos distritos 

eleitorais de alta magnitude. O arranjo institucional do sistema é fundamental para a 

compreensão da estratégia dos partidos e candidatos. Esta seção procura descrever como 

ocorreu esta evolução analisando os dados oficiais disponíveis. 

Os candidatos brasileiros prestam contas sobre as receitas e despesas de suas 

campanhas de acordo com a legislação vigente no país. Desde 2002, o TSE introduziu 

um sistema eletrônico, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), que 

modernizou o processo. É a partir deste ano que temos os primeiros dados sobre o 

financiamento eleitoral no Brasil. 

2.2.1 Quanto os eleitos gastaram? 

A tabela 2.1 abaixo mostra a evolução do valor médio dos gastos dos eleitos por 

cargo. Estes dados trazem evidência sobre o custo médio de uma campanha vitoriosa, 

indicando quanto custaria a eleição. É possível observar a partir da tabela que, de 2002 

até a última eleição, houve um crescimento considerável nos gastos eleitorais até 2014, e 

em 2018 há uma quebra - decorrente das mudanças na regulação do financiamento 

eleitoral. Nota-se que o grande salto nos custos de campanha se deu de 2002 para 2010. 

Em 2014, observamos uma relativa estabilidade nos gastos, com exceção da campanha 

presidencial que continua crescendo fortemente. Já em 2018, observamos uma acentuada 

redução nas despesas dos políticos eleitos. A maior queda ocorreu justamente nos 

candidatos a cargos majoritários, que eram os que mais dispendiam recursos em suas 

campanhas. 

A tabela 2.1 chama atenção para a redução nos custos da campanha presidencial 

de 2018, que custou menos de R$ 2,5 milhões, cifra muito inferior aos quase R$ 390 

milhões gastos no pleito anterior. Entretanto, essa queda precisa ser lida com cuidado, 

pois além dos efeitos da nova legislação sobre o financiamento eleitoral, ela se deve às 

características particulares do candidato eleito para presidente em 2018. Este último foi 

pioneiro ao basear sua campanha em uso intenso das redes sociais e baixo uso dos 

programas de TV, já que sua candidatura detinha apenas alguns segundos no horário 
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eleitoral gratuito. Todavia, dado que eleições são um jogo estratégico, é provável que essa 

estratégia será copiada pelos futuros candidatos, o que poderá resultar em novo aumento 

dos custos das campanhas com forma de estabelecer diferencial competitivo. 

Olhando para os cargos proporcionais, que elegem número maior de candidatos, 

é possível constatar que a queda no gasto médio dos eleitos para deputados federal e 

estadual foi menor. Dado que a legislação prevê que divisão futura dos recursos públicos 

dependerá muito do número total de votos e das bancadas eleitas para deputado federal, 

essa queda menor nos gastos de campanha para esse cargo de 2018 em comparação com 

as eleições anteriores pode indicar a estratégia de partidos de privilegiar candidatos a este 

cargo na distribuição dos fundos eleitorais. Outro indicador dessa estratégia são os 

documentos enviados pelos partidos ao TSE com a distribuição dos recursos entre os 

candidatos a diferentes cargos. Partidos tão diversos ideologicamente como PP, MDB e 

PSOL favoreceram em suas resoluções candidatos a deputado federal. 

Tabela 2.1. Valor Médio dos Gastos dos Candidatos Eleitos por Cargo 

Cargo 2002 2006 2010 2014 2018 

Deputado Estadual 265.060 416.138 695.490 729.400 308.221 

Deputado Federal 600.081 930.249 1.715.986 1.725.192 1.067.692 

Senador 2.171.782 2.001.788 6.605.818 5.761.590 1.750.139 

Governador 11.551.962 11.516.084 23.678.753 23.637.381 5.145.736 

Presidente 56.154.701 169.473.996 249.925.675 388.613.309 2.456.215 

 
Variação no período 

Variação entre eleições 
 02 - 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

Deputado Estadual 16,28% 57,00% 67,13% 4,88% -57,74% 

Deputado Federal 77,92% 55,02% 84,47% 0,54% -38,11% 

Senador -19,41% -7,83% 230,00% -12,78% -69,62% 

Governador -55,46% -0,31% 105,61% -0,17% -78,23% 

Presidente -95,63% 201,80% 47,47% 55,49% -99,37% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

O presente trabalho foca justamente nos deputados federais. Além de ser base para 

o cálculo da distribuição de recursos públicos (Fundos Partidário e Eleitoral), a eleição 

para deputado federal tem sido prioritária nas diversas propostas de reforma política.  
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2.2.2 Quantos candidatos prestaram contas eleitorais? 

O primeiro passo é avaliar a quantidade de concorrentes. O número de candidatos 

mudou bastante de 2002 para 2018. No primeiro ano da série, este número era de 4.858, 

enquanto no último foi de 8.502 - um crescimento de 42%. Os maiores saltos ocorreram 

em 2014 e 2018, onde o crescimento do total de candidatos concorrendo aumentou em 

19% e 21%, respectivamente. Uma hipótese que pode ajudar a explicar este crescimento 

no número de candidatos é a implementação da cláusula de desempenho, já que o partido 

precisa alcançar um patamar mínimo de votos para continuar acessando recursos públicos 

como fundo eleitoral e tempo de TV. Qualquer voto a mais conta. O aumento do número 

de candidatos apresentando prestações de contas parece estar associado a uma melhoria 

da fiscalização do TSE e aprendizado por parte dos candidatos de como prestar contas. O 

gráfico 2.1 abaixo apresenta estes valores. 

Gráfico 2.1. Total de candidatos por eleição  

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Outro ponto importante do gráfico 2.1 é relacionado à quantidade de candidatos 

que prestam contas de suas campanhas. Este número aumenta de 2002 até 2014, com mais 

candidatos reportando para o TSE seus gastos. Porém, em 2018, esta tendência se altera 
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com o aumento do número de candidatos que não reportam seus gastos20. Nesse último 

caso, é importante frisar que o aumento do número de candidatos pode significar o 

aumento do número de candidatos com poucos votos, que tendem a não reportar seus 

gastos. Essa hipótese foi um dos motivos para definirmos um grupo de candidatos 

competitivos e comparáveis entre si, a ser especificada adiante. Nesse grupo, a proporção 

de candidatos que não reportaram seus gastos é praticamente nula. 

2.2.3 Quanto foi o total gasto nas campanhas para deputado federal? 

Depois de analisar os candidatos que reportaram gastos, surge a questão: qual foi 

o total gasto em toda a eleição nas campanhas para deputado federal entre candidatos 

eleitos e não eleitos? O gráfico 2.2 apresenta estes valores. 

Gráfico 2.2.  Total gasto nas campanhas por todos os candidatos a deputado federal  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

É possível observar no gráfico 2.2 que o total gasto nas campanhas brasileiras para 

deputado federal cresceu fortemente em 2006 e 2010 e se estabilizou em 2014. Em outras 

palavras, o aumento dos gastos eleitorais entre as eleições de 2010 e 2014, não foi 

                                                 
20 Apesar de obrigatório, muitos candidatos não apresentam a prestação de contas. A falta da 
apresentação da mesma impede que o candidato obtenha certidão de quitação eleitoral. 
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motivado pelas campanhas para deputado federal. Finalmente, as eleições de 2018 

mostram queda significativa com relação às duas eleições anteriores. 

É impossível determinar uma única explicação para os movimentos acima. No 

terreno das hipóteses, o crescimento observado no período pode ser resultado de três 

fatores: i) o aumento e melhora nas prestações de contas dos candidatos; ii) um aumento 

da disposição de empresas em doar, dado o bom momento econômico do país; iii) um 

acirramento da competição entre os candidatos e uma consequente “corrida 

armamentista”. Já as mudanças de 2014 para 2018 provavelmente decorrem das 

alterações institucionais, como o fim da doação empresarial, o estabelecimento de um teto 

de gastos e a criação do FEFC. 

2.2.4 Como foi o gasto médio dos eleitos por estado? 

Como é sabido, os deputados federais brasileiros são eleitos em disputas 

estaduais, que configuram os distritos eleitorais. Entretanto, os estados brasileiros são 

muito diversos, tanto em aspectos sociais como econômicos. Eles também apresentam 

grande variação na magnitude dos distritos eleitorais, partindo de 8 representantes na 

Câmara dos Deputados nos estados menores até o máximo de 70, valor atingido pelo 

estado de São Paulo. A tabela 2.2 a seguir compara o gasto médio dos candidatos eleitos 

pelos diferentes estados. 

Diferentemente do esperado, o estado onde os candidatos eleitos gastam em média 

a maior quantidade de recursos não é São Paulo, que possui mais de 33 milhões de 

eleitores espalhados pelo estado, e sim Goiás, que possui “somente” 4 milhões de 

eleitores. Na eleição de 2018, estados pequenos como Tocantins, Acre e o Distrito Federal 

tiveram gastos médios maiores do que o de São Paulo. De uma forma geral, observa-se 

que os estados da região Centro-Oeste tendem a campanhas mais caras do que seria 

esperado pelo número de eleitores e de vagas em disputa. Estes números confirmam o 

achado de Lemos; Marcelino; Pederiva (2010), que não encontram correlação entre o 

tamanho do distrito e os gastos. Não é possível precisar apenas uma explicação para estes 

resultados; outras variáveis podem impactar o valor dos gastos e precisam ser exploradas 

em trabalhos futuros, tais como: a composição da economia local (maiores empresas, 

maiores recursos); a formação e história da competição política estadual (maior a 



 

 

30 
 

competição eleitoral, maiores os gastos); a disseminação municipal dos partidos políticos 

(maior disseminação dos partidos menores os gastos); entre outros. 

Tabela 2.2.  Evolução do gasto médio dos candidatos eleitos por estado 

UF 2002 2006 2010 2014 2018 

AC 160.000 338.787 837.087 530.531 1.262.072 

AL 1.060.236 601.883 1.075.868 1.480.766 1.161.806 

AM 399.534 319.214 1.199.843 2.627.648 931.956 

AP 103.719 328.544 381.842 513.938 1.036.647 

BA 508.126 685.560 1.111.062 1.737.759 1.062.864 

CE 474.290 718.093 978.066 1.200.934 688.607 

DF 840.529 682.028 1.505.937 1.040.815 1.348.893 

ES 625.309 1.235.033 1.523.133 1.091.205 1.218.679 

GO 1.062.891 1.500.307 3.497.009 2.958.988 1.352.589 

MA 438.513 465.358 737.610 624.159 1.013.349 

MG 591.238 1.032.127 2.599.164 2.662.560 1.181.929 

MS 596.350 1.011.548 2.038.900 2.202.383 820.962 

MT 778.139 1.028.318 2.914.262 2.326.052 1.241.645 

PA 511.450 777.658 992.743 702.606 760.423 

PB 275.244 480.305 632.686 1.136.096 1.040.123 

PE 788.452 1.239.962 1.775.346 1.557.291 1.230.298 

PI 510.122 801.517 1.241.851 1.844.653 1.215.350 

PR 670.602 1.389.879 1.823.636 1.908.475 1.212.374 

RJ 731.495 720.379 1.568.991 1.812.763 743.717 

RN 518.366 744.451 1.903.597 1.277.385 1.104.356 

RO 346.857 387.149 939.202 1.155.437 1.074.212 

RR 264.793 281.722 1.718.727 811.565 1.018.039 

RS 579.953 707.332 1.379.895 1.509.540 1.127.112 

SC 484.542 991.272 1.275.245 1.335.381 877.070 

SE 211.083 607.106 1.191.931 628.023 1.077.299 

SP 730.890 1.528.447 2.577.162 2.237.361 1.123.123 

TO 425.324 553.077 1.408.728 1.172.321 1.347.857 

Brasil 600.081 930.249 1.715.986 1.725.192 1.067.692 
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(continuação) Tabela 2.2. Evolução do gasto médio dos candidatos eleitos por estado  

 

Variação no Período 
Variações entre eleições 

02 – 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

AC 688,80% 111,70% 147,10% -36,60% 137,90% 

AL 9,60% -43,20% 78,80% 37,60% -21,50% 

AM 133,30% -20,10% 275,90% 119,00% -64,50% 

AP 899,50% 216,80% 16,20% 34,60% 101,70% 

BA 109,20% 34,90% 62,10% 56,40% -38,80% 

CE 45,20% 51,40% 36,20% 22,80% -42,70% 

DF 60,50% -18,90% 120,80% -30,90% 29,60% 

ES 94,90% 97,50% 23,30% -28,40% 11,70% 

GO 27,30% 41,20% 133,10% -15,40% -54,30% 

MA 131,10% 6,10% 58,50% -15,40% 62,40% 

MG 99,90% 74,60% 151,80% 2,40% -55,60% 

MS 37,70% 69,60% 101,60% 8,00% -62,70% 

MT 59,60% 32,20% 183,40% -20,20% -46,60% 

PA 48,70% 52,00% 27,70% -29,20% 8,20% 

PB 277,90% 74,50% 31,70% 79,60% -8,40% 

PE 56,00% 57,30% 43,20% -12,30% -21,00% 

PI 138,20% 57,10% 54,90% 48,50% -34,10% 

PR 80,80% 107,30% 31,20% 4,70% -36,50% 

RJ 1,70% -1,50% 117,80% 15,50% -59,00% 

RN 113,00% 43,60% 155,70% -32,90% -13,50% 

RO 209,70% 11,60% 142,60% 23,00% -7,00% 

RR 284,50% 6,40% 510,10% -52,80% 25,40% 

RS 94,30% 22,00% 95,10% 9,40% -25,30% 

SC 81,00% 104,60% 28,60% 4,70% -34,30% 

SE 410,40% 187,60% 96,30% -47,30% 71,50% 

SP 53,70% 109,10% 68,60% -13,20% -49,80% 

TO 216,90% 30,00% 154,70% -16,80% 15,00% 

Brasil 77,92% 55,02% 84,47% 0,54% -38,11% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

A tabela 2.2 também mostra variação entre estados com a mesma magnitude 

eleitoral. Por exemplo, Pará e Goiás, ambos elegem 17 deputados, mas possuem médias 

muito diferentes, com os eleitos em Goiás gastando em média R$ 1,3 mi, enquanto seus 

colegas paraenses têm um gasto médio de R$ 0,7 mi. 

A tabela também mostra grande variação nas dinâmicas locais. Alguns estados 

apresentaram um crescimento muito forte no período, como Amapá e Acre, enquanto 

outros, como Alagoas, tiveram uma trajetória bem mais estável. O crescimento de mais 

de 100% observado no Amapá e Acre não era esperado em um cenário de maior restrição 

de recursos. Apesar de faltarem pesquisas que auxiliem uma melhor compreensão destas 
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dinâmicas, pode-se especular que, em 2018, a distribuição do fundo eleitoral feita pelas 

direções partidárias enviou para os estados menores mais recursos do que o 

historicamente utilizado, acarretando o aumento dos gastos. 

2.2.5 Como mudou o total gasto de 2014 para 2018 nos estados? 

Apesar do custo total das campanhas para deputado federal cair de 2014 para 

2018, esta queda não se deu de maneira uniforme. Há grande variação entre os estados, o 

que evidencia que as dinâmicas locais importam bastante para as eleições - como é 

possível verificar no gráfico 2.3 abaixo. 

O gráfico 2.3 reforça o ponto de que em alguns estados pequenos, como Acre, 

Amapá, Roraima e Sergipe, as despesas totais das campanhas para deputado federal 

aumentaram mais de 50% de 2014 a 2018. Já em estados como Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia ocorreu um 

movimento de queda. Em termos absolutos, a queda foi maior nos estados mais populosos 

que são os que também concentram um maior número de candidatos. Em termos gerais, 

apesar de ainda existirem grandes variações, as mudanças promovidas pela nova 

legislação nas eleições de 2018 contribuíram para diminuir as diferenças nos gastos 

médios dos eleitos entre os estados. 

Gráfico 2.3.  Variação entre 2014 e 2018 no total gasto  

por todos candidatos a deputado federal por UF  
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Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

 

O gráfico também traz evidências de que o período de campanha eleitoral com 

menor duração não significa necessariamente campanhas mais baratas, uma vez que o 

período para a campanha foi o mesmo em todo o país e observa-se diferenças relevantes 

entre os estados. 

2.2.6 Quanto dos gastos eleitorais foi realizado pelos eleitos? 

Já a tabela 2.3 permite a análise sobre a concentração dos gastos nos candidatos 

eleitos entre os estados brasileiros. Mais especificamente, a tabela procura responder a 

seguinte questão: quanto do gasto total foi realizado pelos candidatos eleitos? 

Em 2018, este valor foi de 44%, uma redução de quase 30% em relação ao 

observado em 2014 que foi de 63%. Isto indica que em 2018 os eleitos concentraram 

menos recursos do que nos pleitos anteriores. Novamente, este é um indicativo de que 

nesta eleição houve uma distribuição mais equilibrada dos recursos financeiros. 
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Tabela 2.3. Proporção dos Gastos dos Eleitos sobre o Gasto Total por UF  

UF 2002 2006 2010 2014 2018 

AC 39% 54% 72% 43% 47% 

AL 63% 56% 59% 62% 53% 

AM 55% 45% 56% 72% 38% 

AP 47% 51% 48% 37% 44% 

BA 78% 80% 67% 79% 58% 

CE 79% 72% 66% 63% 36% 

DF 63% 28% 58% 36% 37% 

ES 47% 66% 50% 46% 38% 

GO 72% 66% 74% 66% 51% 

MA 72% 66% 54% 42% 51% 

MG 68% 60% 71% 72% 44% 

MS 49% 65% 58% 56% 36% 

MT 48% 42% 59% 60% 32% 

PA 70% 77% 74% 51% 46% 

PB 51% 73% 58% 79% 51% 

PE 69% 87% 85% 67% 60% 

PI 78% 74% 69% 64% 48% 

PR 65% 70% 57% 69% 49% 

RJ 54% 62% 59% 66% 33% 

RN 72% 74% 80% 68% 44% 

RO 36% 46% 47% 45% 42% 

RR 66% 55% 66% 63% 47% 

RS 61% 59% 64% 69% 51% 

SC 51% 56% 50% 58% 35% 

SE 64% 74% 81% 56% 57% 

SP 52% 56% 56% 54% 40% 

TO 69% 53% 53% 52% 60% 

Brasil 60% 62% 63% 63% 44% 
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(continuação) Tabela 2.3. Proporção dos Gastos dos Eleitos sobre o Gasto Total  por UF 

 

Variação no Período 
Variações entre eleições 

02 – 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

AC 20,9% 40,9% 33,1% -40,7% 8,6% 

AL -15,4% -10,4% 5,9% 4,6% -14,7% 

AM -30,8% -18,1% 25,2% 27,4% -47,0% 

AP -4,6% 8,4% -5,3% -22,1% 19,3% 

BA -26,3% 2,5% -16,3% 17,7% -26,9% 

CE -54,8% -9,6% -7,6% -5,1% -42,9% 

DF -41,2% -56,0% 108,7% -38,3% 3,7% 

ES -19,6% 40,0% -23,8% -9,0% -17,2% 

GO -29,6% -8,8% 13,0% -11,2% -23,0% 

MA -28,9% -8,1% -18,6% -21,5% 21,2% 

MG -35,9% -11,9% 17,8% 1,3% -39,0% 

MS -26,2% 34,0% -11,0% -3,2% -36,1% 

MT -32,7% -12,7% 40,4% 2,2% -46,3% 

PA -34,4% 10,5% -3,6% -31,9% -9,5% 

PB -0,4% 44,0% -20,8% 35,8% -35,6% 

PE -12,5% 25,5% -1,7% -21,4% -9,8% 

PI -38,8% -5,4% -6,4% -6,7% -25,9% 

PR -24,1% 8,5% -19,0% 22,0% -29,3% 

RJ -38,9% 15,3% -3,9% 11,2% -50,4% 

RN -38,6% 2,5% 8,1% -14,1% -35,4% 

RO 14,3% 24,9% 3,2% -4,2% -7,5% 

RR -29,3% -17,5% 20,1% -4,6% -25,2% 

RS -15,9% -2,7% 9,1% 6,4% -25,5% 

SC -32,7% 9,8% -10,6% 14,9% -40,3% 

SE -10,4% 15,5% 9,3% -30,8% 2,6% 

SP -22,0% 8,0% 0,8% -3,1% -26,1% 

TO -13,8% -23,7% 1,1% -1,5% 13,4% 

Brasil 2,4% 2,4% 1,2% 0,0% -29,0% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Novamente, chama a atenção a variação regional. Em alguns estados como o Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas e Mato Grosso, há uma queda de mais de 40% em 

relação ao observado em 2014. Indo no outro sentido, há estados onde há crescimento da 

concentração de recursos nas mãos dos eleitos como Acre, Amapá, Distrito Federal, 

Maranhão, Sergipe e Tocantins. Pela tabela 2.2, é possível observar que nestes estados, a 

despeito da nova legislação, houve aumento nos gastos em 2018; dado que o gasto 

adicional foi realizado primordialmente pelos partidos, é provável que ele tenha 

contribuído para aumentar a concentração entre os eleitos. 
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Os números apresentados na tabela 2.3 mostram que do universo de candidatos, 

grande parte dos recursos ficaram nas mãos de poucos competidores. As variações 

regionais observadas, possivelmente, têm relação com aspectos locais da política, como 

no caso do estado do Rio de Janeiro, onde grande parte da classe política estadual foi 

envolvida em escândalos de corrupção. Novamente, mais estudos sobre a política a nível 

estadual são necessários. 

2.2.7 Quantos dos candidatos que mais gastaram se elegeram? 

A tabela 2.4 trata mais diretamente sobre a relação dos gastos com o desempenho 

eleitoral. Em cada estado, ordena-se os candidatos pelo seu gasto eleitoral e seleciona-se 

os M primeiros, entendendo-se M como o número de vagas em disputa no respectivo 

estado. Em um segundo passo, verifica-se a proporção dos M candidatos que mais 

gastaram entre os M candidatos eleitos no estado. A relação entre as duas variáveis 

proporcionará uma ideia, ainda que muito geral, sobre a importância dos gastos eleitorais 

nas eleições, ou seja, que chances de se eleger tem os candidatos que gastam mais? 

Ao observar as médias de concentração dos candidatos que mais gastaram entre 

os eleitos, reforça-se a ideia de que os gastos importam para as eleições. A média até 2014 

era de 67%, indicando que ao menos dois terços dos que mais gastavam eram eleitos. Este 

número, no entanto, caiu em 2018 para 55%, o que é um indicativo de que na última 

eleição o dinheiro, embora importante, reduziu sua influência na disputa. 
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Tabela 2.4.  Proporção dos M candidatos que mais gastaram 

entre os M eleitos por UF  

UF 2002 2006 2010 2014 2018 

AC 38% 75% 88% 63% 63% 

AL 56% 44% 89% 78% 67% 

AM 75% 50% 50% 75% 25% 

AP 50% 63% 50% 25% 63% 

BA 69% 85% 74% 74% 72% 

CE 77% 73% 73% 73% 45% 

DF 75% 38% 88% 63% 63% 

ES 60% 80% 70% 60% 50% 

GO 76% 76% 82% 59% 59% 

MA 83% 72% 67% 50% 56% 

MG 75% 68% 79% 75% 53% 

MS 63% 75% 75% 75% 50% 

MT 63% 50% 63% 63% 50% 

PA 71% 71% 82% 65% 47% 

PB 58% 92% 67% 83% 67% 

PE 72% 88% 84% 68% 68% 

PI 80% 80% 90% 60% 60% 

PR 60% 83% 73% 80% 57% 

RJ 70% 72% 63% 65% 43% 

RN 75% 75% 75% 75% 50% 

RO 38% 63% 63% 75% 38% 

RR 63% 50% 38% 63% 63% 

RS 61% 74% 74% 71% 68% 

SC 56% 69% 63% 69% 38% 

SE 63% 63% 88% 63% 63% 

SP 54% 70% 66% 63% 54% 

TO 75% 75% 63% 75% 63% 

Brasil 64% 69% 69% 66% 55% 
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(continuação) Tabela 2.4.  Proporção dos M candidatos que mais gastaram  

entre os M eleitos por UF  

 

Variação no Período 
Variações entre eleições 

02 – 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

AC 66,7% 100,0% 16,7% -28,6% 0,0% 

AL 20,0% -20,0% 100,0% -12,5% -14,3% 

AM -66,7% -33,3% 0,0% 50,0% -66,7% 

AP 25,0% 25,0% -20,0% -50,0% 150,0% 

BA 3,7% 22,2% -12,1% 0,0% -3,4% 

CE -41,2% -5,9% 0,0% 0,0% -37,5% 

DF -16,7% -50,0% 133,3% -28,6% 0,0% 

ES -16,7% 33,3% -12,5% -14,3% -16,7% 

GO -23,1% 0,0% 7,7% -28,6% 0,0% 

MA -33,3% -13,3% -7,7% -25,0% 11,1% 

MG -30,0% -10,0% 16,7% -4,8% -30,0% 

MS -20,0% 20,0% 0,0% 0,0% -33,3% 

MT -20,0% -20,0% 25,0% 0,0% -20,0% 

PA -33,3% 0,0% 16,7% -21,4% -27,3% 

PB 14,3% 57,1% -27,3% 25,0% -20,0% 

PE -5,6% 22,2% -4,5% -19,0% 0,0% 

PI -25,0% 0,0% 12,5% -33,3% 0,0% 

PR -5,6% 38,9% -12,0% 9,1% -29,2% 

RJ -37,5% 3,1% -12,1% 3,4% -33,3% 

RN -33,3% 0,0% 0,0% 0,0% -33,3% 

RO 0,0% 66,7% 0,0% 20,0% -50,0% 

RR 0,0% -20,0% -25,0% 66,7% 0,0% 

RS 10,5% 21,1% 0,0% -4,3% -4,5% 

SC -33,3% 22,2% -9,1% 10,0% -45,5% 

SE 0,0% 0,0% 40,0% -28,6% 0,0% 

SP 0,0% 28,9% -6,1% -4,3% -13,6% 

TO -16,7% 0,0% -16,7% 20,0% -16,7% 

Brasil -14,8% 6,7% 0,3% -3,7% -17,4% 

 

Ao analisar as variações entre os estados, é possível observar mais diferenças, do 

mínimo de 38% no Amazonas ao o máximo de 78% em Alagoas. Como visto 

anteriormente, não é possível estabelecer nenhuma correlação entre a proporção de 

candidatos que mais gastaram e a magnitude dos distritos. 

O fato de mais de 50% dos candidatos que mais gastaram em seus estados serem 

eleitos é indicativo de que o dinheiro importa para as eleições. As diferenças observadas 

entre estados e ao longo do tempo reforçam a ideia de que apesar de importantes, os 

recursos financeiros não são a única variável explicativa para o sucesso eleitoral. Assim, 
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dependendo de como se configura a eleição nos estados, o dinheiro pode importar menos 

ou mais. 

2.2.8 Qual foi o gasto médio dos eleitos por partido? 

Além de analisar os gastos por estado, é interessante verificar a variação desta 

variável por partido. A tabela 2.5 traz a evolução do gasto médio dos candidatos eleitos 

por partido. Foram selecionados os sete principais partidos da literatura e que elegeram 

deputados em todas as eleições estudadas, permitindo a construção de uma série 

histórica21. 

A partir dos dados da tabela 2.5, nota-se que em todo o período, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), o Partido Popular (PP) e o Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB) foram os que mais cresceram seus gastos, talvez por terem sido parte da coalizão 

que governou o país entre 2002 e 2014, o que potencialmente favoreceu a arrecadação de 

doações eleitorais privadas. Cabe notar, entretanto, que embora o PT tenha estado na 

Presidência durante estes anos, os candidatos eleitos do partido jamais estiveram entre os 

que mais gastaram neste grupo. Isso indica que fazer parte da coalizão governista pode 

ajudar a aumentar os gastos, mas até um certo limite. A nova legislação estabelecida para 

as eleições de 2018 levou à redução nos gastos dos eleitos de todos os sete partidos. Nesta 

queda geral, os mais afetados foram o Democratas (DEM), que foi oposição durante o 

período petista, e o próprio PT.  

Chama atenção também o fato de todos os partidos, com exceção do PT e do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) terem gastos acima da média do observado para 

os eleitos do Brasil tal como expresso na segunda linha da tabela 1.1. Este fato é indicativo 

que os candidatos dos principais partidos, em média, têm melhores condições de 

financiamento do que os competidores de agremiações menores. Além disso, apesar da 

queda observada em 2018, os gastos médios dos eleitos por partido continuam bem 

desiguais; em média, os candidatos eleitos do PP gastaram quase três vezes mais que os 

eleitos do PDT. A diferença de gastos entre os partidos nas eleições de 2018 certamente 

deve estar influenciada pela distribuição dos recursos públicos, que preponderaram 

                                                 
21 Embora suas bancadas tenham se reduzido durante o período, estes sete partidos representaram 43% 
dos eleitos em 2018 e são segundo o TSE os partidos com maior número de filiados. Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/sete-partidos-detem-quase-dois-tercos-do-
numero-de-eleitores-filiados 
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naquela eleição. Esta distribuição obedeceu a proporção dos votos recebidos em 2014 

para deputado federal – base da distribuição do Fundo Partidário – e pelo tamanho das 

bancadas de deputados federais e senadores – base para a distribuição do Fundo Eleitoral, 

a maior fonte de recursos. 

Tabela 2.5.  Evolução do gasto médio dos candidatos eleitos por partido  

 2002 2006 2010 2014 2018 

PP / PPB 780.121 758.455 1.921.433 2.513.858 1.905.186 

PDT 380.685 614.615 1.366.263 1.162.023 747.559 

PT 382.344 870.672 1.970.107 1.778.440 968.629 

PTB 591.671 1.130.538 1.521.200 1.444.086 1.230.090 

MDB / PMDB 606.296 1.055.691 1.793.183 2.003.400 1.561.503 

DEM / PFL 721.294 982.055 1.907.729 2.407.562 1.191.945 

PSDB 911.805 1.411.329 2.262.239 2.384.199 1.372.866 

 

Variação no período 
Variações entre eleições 

02 - 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

PP / PPB 144,20% -2,80% 153,30% 30,80% -24,20% 

PDT 96,40% 61,40% 122,30% -14,90% -35,70% 

PT 153,30% 127,70% 126,30% -9,70% -45,50% 

PTB 107,90% 91,10% 34,60% -5,10% -14,80% 

MDB / PMDB 157,50% 74,10% 69,90% 11,70% -22,10% 

DEM / PFL 65,30% 36,20% 94,30% 26,20% -50,50% 

PSDB 50,60% 54,80% 60,30% 5,40% -42,40% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

 

2.2.9 Como mudou o total gasto pelos candidatos de 2014 para 2018 por partido? 

Além de analisar as variações entre os custos totais por estado, é interessante 

também realizar o mesmo exercício utilizando os partidos como unidade de análise. O 

gráfico 2.4 apresenta estes dados. Nele, é possível observar que, assim como para os 

estados, os partidos não apresentaram um único padrão de mudança do total gasto de 2014 

para 2018. 
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Gráfico 2.4.  Variação no 2014 x 2018 no gasto por candidatos  

a deputado federal por partido  

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Nota-se que o tamanho dos partidos não é característica fundamental para indicar 

crescimento ou queda no total gasto no período. No entanto, os candidatos dos três 

partidos mais importantes – MDB, Partido da Social Democracia Brasileiro (PSDB) e PT 

– que dispunham de maior acesso ao financiamento empresarial - perderam recursos em 

201822. Da mesma forma, partidos pequenos que raramente eram objeto de financiamento 

empresarial, como o Podemos, o Partido Republicano Brasileiro (PRB) e o Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), puderam gastar mais com a nova legislação já que 

possuíam bancadas parlamentares relevantes. Na mesma linha, os partidos com vocação 

para o legislativo como o Partido da República (PR) e o Partido Progressista (PP) 

conseguiram aumentar o total gasto mesmo em um cenário de restrição de recursos dado 

o caráter expressivo das suas bancadas parlamentares - que pode significar o sucesso da 

estratégia destes de focarem recursos nas campanhas para deputado federal. 

                                                 
22 Em termos absolutos, o PT, MDB e PSDB tiveram redução, respectivamente de: 107 milhões de reais; 
57 milhões de reais; e 53 milhões de reais. 
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2.2.10 Como os candidatos eleitos, os que quase conseguiram e os não eleitos 

gastaram? 

Após estas análises de caráter mais agregado, é importante também analisar como 

se deram os gastos entre os candidatos com chances similares de vencer a eleição. Como 

existe um grande número de candidatos sem o objetivo de serem eleitos, a avaliação mais 

precisa da importância dos gastos eleitorais requer criar grupos comparáveis de 

candidatos. Em outras palavras, se o objetivo é explorar a importância dos recursos 

eleitorais na probabilidade de ser eleito, o primeiro passo é comparar grupos de 

candidatos similares, mas com gastos eleitorais diferentes.  

Idealmente, deveria ser possível identificar facilmente o grupo de candidatos 

competitivos e separá-los entre aqueles eleitos e outros candidatos competitivos - aqueles 

candidatos que quase se elegeram, tornando-se suplentes apenas por lhes faltarem uns 

poucos votos-, como forma de inferir o efeito do volume de gastos. Ainda no mundo ideal 

seria possível determinar ex-ante, pelas características dos candidatos, quais seriam 

competitivos, ou seja, os que teriam chances de serem eleitos. Entretanto, no mundo real 

observamos apenas os resultados eleitorais, ou seja, ex-post, e é a partir desses resultados 

que podemos estabelecer a classificação dos candidatos competitivos. Assim, é necessário 

determinar qual o corte de proporção de votos que especificaria um candidato como 

competitivo, mas não eleito, para poder compará-los com os candidatos competitivos e 

eleitos. Qualquer decisão nesse caso é arbitrária e o dilema é balancear o erro de incluir 

como competitivos candidatos que não o foram com o erro de excluir candidatos 

competitivos da lista. Considerando esses aspectos, e também o número de observações 

necessárias para inferências, foi determinado que o corte para determinar um candidato 

como competitivo seria de 75% dos votos do último candidato eleito da sua respectiva 

lista de candidatos. Esse será o critério utilizado para definir os candidatos competitivos 

até o final do texto. 

A tabela 2.6 abaixo distribui os candidatos suplentes a partir da sua votação com 

relação ao último candidato eleito da sua respectiva lista. Quanto maior a proporção de 

votos de um suplente, mais competitivo o seu desempenho na eleição, já que mais 

próximo dos votos obtidos pelo último candidato eleito da sua lista. A tabela mostra que 

a competição eleitoral entre os candidatos é supreendentemente restrita a poucos 

candidatos entre os milhares que se apresentam a cada eleição. Esses dados confirmam a 
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percepção de que as eleições brasileiras são menos competitivas do que se pressupunha e 

comparar eleitos e não eleitos levaria a inferências errôneas. Dentre o grupo de suplentes, 

o número dos que atingiram pelo menos 90% dos votos do último eleito da sua lista, é de 

menos de sessenta na média entre as cinco eleições. 

Tabela 2.6.  Quantidade de Suplentes com Votação Igual ou Superior  

a X% do Último Eleito na Respectiva Lista  

Distância do último eleito 2002 2006 2010 2014 2018 

90% 64 53 62 63 51 

75% 153 147 154 149 166 

50% 335 325 306 313 368 

25% 628 597 539 570 717 

 Variação no Período 
Variações entre eleições 

02 - 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

90% -20,31% -17,19% 16,98% 1,61% -19,05% 

75% 8,50% -3,92% 4,76% -3,25% 11,41% 

50% 9,85% -2,99% -5,85% 2,29% 17,57% 

25% 14,17% -4,94% -9,72% 5,75% 25,79% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

 

O gráfico 2.5 abaixo apresenta o gasto médio por tipo de candidato. Estes tipos 

são: 

1. Candidato Eleito; 

2. Candidato Competitivo 75%: são os candidatos que não se elegeram, mas 

tiveram pelo menos 75% dos votos do último eleito de suas listas; 

3. Candidato Não Eleito: são todos os candidatos que não se elegeram, 

incluindo os candidatos competitivos 75%; 

4. Todos: representa todos os candidatos com prestação de contas. 

A partir do gráfico 2.5, observa-se que o gasto médio dos eleitos seguiu o padrão 

observado para o total de gastos verificado no gráfico 2.1 com um forte aumento dos 

valores até 2010, estabilidade em 2014 e queda em 2018. Já os candidatos competitivos 

não tiveram queda em seu gasto médio da mesma forma que os eleitos. Este resultado 

indica que a diferença nas despesas médias entre os eleitos e os demais candidatos 

competitivos caiu, o que é evidência de que a competição ficou menos desigual em 2018. 
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Gráfico 2.5.  Evolução do gasto médio por tipo de candidato (em milhões de reais)  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Os dados sobre os candidatos não eleitos e todos indicam que há muitos 

candidatos que reportam um baixo volume de despesas, o que é indicativo de que não 

entraram na competição para uma das vagas da Câmara Federal. O gráfico 2.5 também 

reforça os achados da literatura da associação positiva entre dinheiro e desempenho 

eleitoral.  

Os valores apresentados no gráfico 2.5 também são descritos pela tabela 2.7 

abaixo. É importante ressaltar que a diferença entre os candidatos eleitos e os 

competitivos se reduz drasticamente. Esta redução provavelmente foi motivada pela 

distribuição mais equânime dos recursos públicos pelas direções partidárias entre os dois 

grupos. Do ponto de vista estatístico, não é possível afirmar em um intervalo de confiança 

de 95% que estas duas médias são diferentes. 
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Tabela 2.7.  Evolução do gasto médio por tipo de candidato  

 2002 2006 2010 2014 2018 

Eleito 600.081 930.249 1.715.986 1.660.554 1.067.692 

Competitivo 75% 430.234 563.683 1.096.297 984.732 987.785 

Todos os candidatos 192.467 236.394 346.617 261.967 226.284 

 Variação no Período 
Variações entre eleições 

02 - 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

Eleito 77,92% 55,02% 84,47% -3,23% -35,70% 

Competitivo 75% 129,59% 31,02% 94,49% -10,18% 0,31% 

Todos os candidatos 17,57% 22,82% 46,63% -24,42% -13,62% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

 A importância dos candidatos eleitos e competitivos é evidenciada também nos 

dados apresentados pela tabela 2.8. Nesta tabela, é possível observar qual porcentagem a 

soma dos gastos de todos os candidatos eleitos e competitivos representam do total gasto 

nas campanhas para deputado federal. Historicamente, os gastos somados destes dois 

tipos de candidatos representaram entre 73% e 75% de tudo que foi dispendido nas 

eleições, um valor alto que indica a concentração de recursos.  

Tabela 2.8.  Evolução da concentração de gastos dos eleitos e competitivos  

sobre o gasto total  

 2002 2006 2010 2014 2018 

Eleitos e Competitivos 73% 73% 75% 73% 58% 

 Variação no Período 
Variações entre eleições 

02 - 06 06 - 10 10 - 14 14 - 18 

Eleitos e Competitivos -21,37% -1,08% 2,71% -1,66% -21,30% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Em 2018, seguindo as mudanças nas regras de financiamento eleitoral, é possível 

observar uma quebra. Este valor reduz para 58%. Essa diminuição sugere que na última 

corrida eleitoral houve desconcentração de recursos, indicando maior competição. Apesar 

da queda, este valor ainda é alto. Se os gastos eleitorais são importantes para definir as 
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chances eleitorais, a concentração de quase 60% desses gastos em um grupo de menos de 

8% dos candidatos totais ainda expressa um desbalanceamento da competição.23 

2.3 Quem gasta mais? Uma análise das características pessoais dos candidatos 

 

2.3.1 Gênero: Como são diferentes os gastos entre homens e mulheres? 

Em todo o período analisado, a maior parte dos gastos de campanha eleitoral de 

candidatos a deputado federal esteve concentrado nos homens. Segundo o gráfico 2.6, a 

desigualdade de alocação das despesas aumentou entre 2002 e 2010, quando candidatos 

masculinos representaram R$ 1.38 bilhão contra R$ 120 milhões dos gastos das 

candidatas. Apenas em 2018, com as novas regras eleitorais, a desigualdade de alocação 

das despesas diminuiu expressivamente, principalmente devido à grande queda dos 

recursos dos candidatos masculinos de R$ 1.34 bilhão para R$ 720 milhões de reais. 

Gráfico 2.6.  Total de gastos dos candidatos a deputado federal por gênero  
(bilhões de reais)  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

  

                                                 
23 Em 2018, somando-se os 513 eleitos mais os 160 candidatos competitivos (ou seja, aqueles com pelo 
menos 75% dos votos do último eleito da sua respectiva lista, tem-se 673 candidatos que representariam 
cerca de 7,9% dos 8503 candidatos que se apresentaram naquela eleição, tal como exposto no gráfico 
2.1. 
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A nova legislação também incentivou o crescimento de candidatas femininas na 

competição eleitoral. embora a disputa eleitoral ainda conte com a participação 

majoritária de homens, o número de candidatas femininas eleitas aumentou 68.3% em 

2018 em relação à média entre 2002 e 2014, enquanto o número de candidatos masculinos 

diminuiu 6.7%. De acordo com a tabela 2.9, mesmo no grupo mais restrito contendo 

apenas eleitos e candidaturas competitivas, tal como definidas anteriormente, a 

participação das mulheres na disputa aumentou 33.3%, contra 7.8% dos homens. 

Tabela 2.9.  Variação do número de candidatos eleitos e competitivos por gênero  

Candidatos Gênero 2002 2006 2010 2014 2018 

Variação entre 2018 e a 

média 2002-2014 (%) 

Eleitos 
Feminino 42 45 45 51 77 68,3% 

Masculino 471 468 468 462 436 -6,7% 

Competitivos 

(75%) 

Feminino 14 7 15 18 18 33,3% 

Masculino 139 140 139 131 148 7,8% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

A redução da desigualdade entre homens e mulheres se torna ainda mais evidente 

quando comparamos a despesa média deste grupo mais restrito. De acordo com o gráfico 

2.7, o gasto médio dos homens caiu de 1.7 milhões reais em 2014 para aproximadamente 

797 mil reais em 2018. A despesa média de candidatas em 2018 também diminuiu, mas 

em ritmo bem menor, aproximando os dois grupos. O diagnóstico, portanto, confirma que 

a redução da desigualdade de despesas entre homens e mulheres em 2018 ocorreu 

principalmente pela grande queda de recursos disponibilizados aos candidatos 

masculinos. 
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Gráfico 2.7.  Despesa média de candidatos a deputado federal eleitos e  competitivos  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

2.3.2 Cor: As eleições de 2018 incentivaram a participação de pardos e pretos? 

Em 2018, a composição dos candidatos segundo sua cor autodeclarada se tornou 

menos desigual no grupo de eleitos e competitivos, embora brancos ainda sejam 

predominantes24. A tabela 2.10 indica que o número de candidatos negros e pardos 

aumentou 19.4%, ao passo que a quantidade de candidatos brancos diminuiu 2.7%, 

indicando maior participação de candidatos pretos e pardos nesse grupo mais competitivo. 

No entanto, dado que somente a partir de 2014 o TSE passou a disponibilizar a cor 

autodeclarada dos candidatos, ainda merece cautela a afirmação de que a variação do 

número de competidores por cor é efeito das novas regras eleitorais que regeram as 

eleições de 2018. 

De qualquer forma, a composição étnica da corrida eleitoral ainda é bastante 

desigual. Ambas as eleições foram marcadas pelo predomínio de brancos, seguidos por 

pardos e negros. Considerando que candidatos indígenas e “amarelos” são raros, a análise 

a seguir exclui estes dois grupos a fim de evitar viés estatístico gerado pelo pequeno 

número de observações.  

                                                 
24 Somente a partir das eleições de 2014 o TSE passou a disponibilizar a cor autodeclarada dos candidatos. 
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Tabela 2.10.  Frequência de candidatos ele itos e  competitivos  

segundo a cor declarada  

Cor 2014 2018 
Diferença entre 

2014 e 2018 

Brancos 516 77,9 502 73,9 -2,7% 

Pretos e 

pardos 144 21,8 172 25,3 19,4% 

Outros 2 0,3 5 0,7 150,0% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

O gasto se tornou menos desigual entre brancos, pardos e negros? 

A desigualdade de gastos entre candidatos brancos e pardos e negros também 

diminuiu entre 2014 e 2018. Segundo o gráfico 2.8, embora todos os grupos tenham 

diminuído sua despesa média, candidatos brancos sofreram a maior queda: de 1.8 milhões 

para 863 mil reais ente os candidatos eleitos e competitivos. Em outras palavras, na 

medida em que houve uma redução geral dos gastos em 2018, a despesa do grupo mais 

privilegiado, formado por brancos, diminuiu de modo mais acelerada em relação aos 

gastos de negros e pardos.  

Gráfico 2.8.  Despesa média dos candidatos eleitos e competitivos  

por cor autodeclarada 25 

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

                                                 
25 Nota: intervalo de confiança calculado com 95% de confiança.   
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A desigualdade do gasto segundo a cor do candidato foi homogênea entre os partidos? 

 A mudança na distribuição de recursos não ocorreu de forma homogênea entre os 

partidos, como mostra o gráfico 2.9. Considerando os partidos tradicionais da disputa 

eleitoral, em 2018 os candidatos pretos e pardos do DEM, MDB, PSDB, PT e PTB 

aumentaram sua participação na despesa total de suas siglas; ao contrário do PDT e do 

PP, que aumentaram a participação dos candidatos brancos nas despesas da legenda. A 

heterogeneidade na queda da desigualdade de distribuição de recursos provavelmente está 

associada ao aumento da discricionariedade dos partidos na partilha de suas receitas entre 

os candidatos.26 No geral, entretanto, não se deve perder de vista que no modelo de 

financiamento anterior a desigualdade entre os grupos étnicos era ainda mais elevada. 

Gráfico 2.9.  Percentual da despesa de candidatos por cor autodeclarada  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

  

                                                 
26  Por exemplo, se a distribuição dos recursos entre os candidatos respeitou desempenhos eleitorais 
anteriores, carregando inércia das eleições passadas. 
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Vale destacar que antes da proibição do financiamento empresarial em 2017, 

grande parte dos candidatos dependia do acesso a doadores empresariais dispostos a 

financiar suas campanhas, o que em média conferia vantagens de arrecadação aos 

competidores brancos em detrimento dos não brancos. A partir de 2018, com o 

predomínio dos recursos públicos no financiamento da competição política, cresceu o 

poder dos partidos na distribuição de recursos em relação aos candidatos individuais, o 

que poderia explicar a diminuição da desigualdade entre brancos e não brancos.  

2.3.3 Escolaridade: Qual o grau de instrução dos candidatos? 

Entre 2002 e 2018 o nível de escolaridade dos candidatos a deputado federal pouco 

variou, mas é possível afirmar que o grupo seleto dos eleitos e competitivos é composto 

majoritariamente por candidatos com ensino superior completo – em média 77.8%, como 

indica a tabela 2.11. Em outras palavras, as novas regras eleitorais vigentes em 2018 não 

alteraram o perfil de instrução dos competidores. 

Tabela 2.11. Percentual de candidatos ele itos e  competitivos  

segundo grau de instrução  

Escolaridade 2002 2006 2010 2014 2018 
Média (2002-

2018) 

Superior 

completo 

75,4% 78,6% 78,3% 78,1% 78,8% 77,8% 

Médio 

completo 

18,2% 17,7% 16,5% 18,4% 17,7% 17,7% 

Fundamental 

completo 

3,6% 2,6% 4,5% 2,6% 2,4% 3,1% 

Fundamental 

incompleto 

2,9% 1,1% 0,7% 0,9% 1,2% 1,3% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Escolarizados gastam mais? 

 A desigualdade do gasto entre escolarizados e não escolarizados diminuiu em 

2018, indicando que candidatos mais instruídos diminuíram sua vantagem de arrecadar 

recursos, devido ao fim do financiamento empresarial. De acordo com o gráfico 2.10, os 

candidatos com ensino superior formaram o segmento com maior gasto médio em todo o 

período. Apesar de todos os níveis de instrução terem diminuído seus gastos entre 2014 

e 2018, esse decréscimo foi desigual, tornando as diferenças da despesa média entre os 

grupos mais próxima em 2018 e semelhante às diferenças encontradas em 2002. 
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Gráfico 2.10.  Média de gastos de candidatos eleitos e competitivos  

por escolaridade

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

2.3.4 Bens dos Candidatos: Faz diferença ser mais rico na política? 

Embora o patrimônio médio dos candidatos eleitos se mantivesse superior aos 

bens dos candidatos competitivos em 2018, o poder aquisitivo de ambos os grupos 

diminuiu com o fim do financiamento empresarial de campanha. Como mostra a tabela 

2.12, entre os eleitos o patrimônio médio decresceu de R$ 4,2 para R$ 3,3 milhões entre 

2010 e 2014, voltando a cair para R$ 2,2 milhões em 2018. Entre os candidatos 

competitivos, as eleições de 2010 claramente aparecem como fora do padrão, com a 

média de bens declarados dos candidatos competitivos de 13,25 milhões, mais de três 

vezes superior a média dos eleitos27. Após esse pico, a média estimada dos bens 

declarados caiu abruptamente em 2014 (para 2.1 milhões) e voltou a diminuir em 2018 

(1.8 milhões). Portanto, o resultado indica que candidatos com menor poder aquisitivo 

conseguiram maior inserção nos grupos de eleitos e competitivos. 

 

 

 

                                                 
27 Após análise dos dados, poucos candidatos competitivos foram responsáveis por elevar a média dos 
bens declarados ao TSE em 2010. O que se pode afirmar é que a distribuição do patrimônio em 2010 é a 
mais desigual do período, ou seja, a diferença dos bens declarados entre o candidato mediano e os 
candidatos mais ricos foi maior que nas demais eleições. 
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Tabela 2.12.  Média dos Bens dos Candidatos Eleitos e Competitivos (milhões de reais)  

Situação 2006 2010 2014 2018 
Variação entre 2018 e a média 

2002-2014 (%) 

Eleito 4,79 4,25 3,31 2,22 -46,1% 

Competitivo (75%) 3,67 13,25 2,08 1,83 -71,1% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Além do aumento da participação de candidatos com menor poder aquisitivo, o 

novo modelo de financiamento público em 2018 aparentemente não criou incentivos para 

que candidatos com maior patrimônio fizessem uso desses bens para gastar mais recursos 

na competição eleitoral. O gráfico 2.11 mostra que a correlação entre o valor dos bens e 

a despesa eleitoral dos candidatos diminuiu em 2018 em relação ao ano eleitoral anterior. 

Portanto, não se confirmou a suspeita de que, devido à possibilidade do 

autofinanciamento, candidatos mais ricos pudessem obter vantagens competitivas em 

relação às eleições de 2014. Em direção oposta, o diagnóstico sugere que a expansão do 

fundo partidário conferiu às legendas maior autonomia para distribuir recursos a 

candidatos com menor patrimônio, diminuindo a desigualdade de gasto segundo a renda 

dos competidores. 

Gráfico 2.11.  Correlação entre o valor dos bens e despesas  

dos candidatos eleitos e competitivos  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 
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2.3.5 Tempo de Filiação: Candidatos há mais tempo no partido tendem a gastar 

menos? 

Antes de analisar o tempo de filiação dos candidatos, vale ressaltar que os 

resultados apresentados a seguir devem ser interpretados com cautela, porque o número 

de informações não reportadas pelo TSE pode gerar viés estatístico. De acordo com a 

tabela 2.13, até 2014 o percentual de candidatos com tempo de filiação não reportado 

esteve aproximadamente acima de 11% entre os eleitos e 9% entre os competitivos. 

Tabela 2.13. Informações declaradas e média do tempo de fi l iação dos candidatos  

Candidato  
2010 2014 2018 

Variação entre 2018 e a 

média 2002-2014 (%) 

Eleito 

Anos (média) 11,56 11,65 9,26 -20,2% 

Declarado 82,8% 87,3% 95,3% 12,0% 

Não declarado 17,2% 12,7% 4,7% -68,6% 

Competitivo 75% 

Anos (média) 9,45 10,6 8,9 -11,2% 

Declarado 86,4% 79,2% 97,0% 17,2% 

Não declarado 13,6% 20,8% 3,0% -82,5% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Em média, os candidatos eleitos possuem vínculos mais duradores com seus 

partidos se comparados aos competitivos, mas em ambos os segmentos o tempo de 

filiação médio caiu em 2018, sugerindo maiores chances de vitória para os candidatos 

com vínculos mais recentes com suas siglas. 

São justamente os candidatos com maior tempo de vínculo partidário os que mais 

gastam nas eleições, como indica o gráfico 2.12. No entanto, correlação entre o tempo de 

filiação partidária e as despesas executadas diminuiu principalmente em 2018, sugerindo 

queda na desigualdade de gastos entre candidatos novos e antigos. A explicação mais 

provável para este fato é que os candidatos com maior tempo de filiação provavelmente 

eram incumbentes e, portanto, nesta posição eram os receptores dos recursos partidários 

ou tinham capacidade de buscar doadores corporativos; sendo, portanto, os maiores 

atingidos pela redução geral dos recursos na campanha, ponto a ser explorado adiante.  



 

 

55 
 

Gráfico 2.12.  Correlação entre tempo de f il iação e despesas  

dos candidatos eleitos e competitivos  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

2.4 Como a experiência dos candidatos muda sua atuação na política? 

A eleição de 2018 foi marcada pela proliferação de discursos de renovação 

política por parte dos candidatos. Novos movimentos da sociedade civil como o 

RenovaBR, Agora e Acredito atuaram na arena eleitoral buscando trazer para a política 

candidatos com pouco ou nenhum passado na política.  

Esta busca por renovação e o atual quadro da política brasileira trazem algumas 

questões: do ponto de vista dos gastos, faz diferença ter experiência em eleições? Os 

candidatos a reeleição, já parte do sistema político, concentraram mais recursos? Estar há 

muitos anos na Câmara Federal é uma variável relevante para o gasto de recursos? Esta 

seção do trabalho buscará responder tais questões. 

2.4.1 Faz diferença já ter disputado uma eleição para Deputado Federal? 

A primeira pergunta sobre experiência dos candidatos e gasto eleitoral que 

responderemos é se o fato de um candidato já ter disputado uma eleição para Deputado 

Federal é variável relevante para os gastos. O gráfico 2.13 apresenta a diferença a cada 

eleição dos gastos médios de todos os candidatos que já haviam se candidatado 
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anteriormente a deputado federal e aqueles que são novatos, que nunca concorreram em 

uma eleição deste tipo. 

Gráfico 2.13.  Evolução do gasto médio por experiência (em milhões de reais) 28 

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

Nota-se a partir da análise do gráfico 2.13 que em todo o período analisado sempre 

houve uma diferença relevante entre os candidatos com experiência prévia e os novatos, 

o que é indicativo de que os candidatos com maior experiência têm campanhas mais 

robustas. Esta diferença se acentua em 2010, e desde então diminui. Em 2018, observa-

se continuidade na tendência de queda, o que é evidência de que a vantagem relativa aos 

recursos financeiros dos candidatos que já haviam participado de alguma forma deste tipo 

de eleição se reduziu, embora sem atingir os níveis das eleições de 2002 e, principalmente, 

2006. 

2.4.2 Há diferenças nos gastos para os candidatos em reeleição? 

Antes e durante o período eleitoral, havia o temor por parte de alguns candidatos 

e movimentos da sociedade civil de que as novas regras de financiamento iriam beneficiar 

os políticos incumbentes, devido à proximidade destes com as lideranças partidárias, 

fechando o sistema político ainda mais para novos entrantes. Só é possível verificar se as 

                                                 
28 Neste gráfico, apresentamos uma diferenciação diferente dos candidatos. Nele todos os candidatos 
são divididos em dois tipos: os candidatos que já concorreram anteriormente; e aqueles que não possuem 
experiência prévia. Não foi feita a divisão entre eleitos e competitivos, pois o foco é a experiência. 
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novas regras tornaram o sistema ainda mais concentrado ao analisar o histórico da 

concentração de recursos. A tabela 2.14 traz evidências para este debate. 

Tabela 2.14.  Evolução da proporção de gastos de incumbentes e  desafiantes  

sobre o gasto total  

 2002 2006 2010 2014 2018 
Variação no 

período 

Incumbentes 53% 57% 53% 55% 57% 6,37% 

Desafiantes 47% 43% 47% 45% 43% -7,31% 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

É possível observar a partir da tabela 2.14 que a concentração de recursos em 2018 

não foi muito diferente da observada historicamente. Na última eleição, os candidatos 

incumbentes, aqueles que são deputados buscando reeleição, concentraram 57% de tudo 

que foi gasto nas campanhas para este cargo. Este resultado indica que por mais que exista 

um favorecimento dos partidos para candidatos incumbentes, as novas regras não 

aumentaram a concentração de recursos nestes. Assim, é possível argumentar que as 

novas regras de financiamento não contribuíram para fechar ainda mais o sistema. 

2.4.3 Evolução dos Gastos por Número de Mandatos 

Além da concentração dos gastos nos políticos mais experientes, é importante 

verificar se ter uma carreira política duradoura na Câmara altera o volume de gastos. O 

gráfico 2.7 traz os valores médios dos gastos dos candidatos eleitos por número de 

mandatos consecutivos. Neste gráfico, os candidatos com 1 mandato são aqueles que 

acabaram de se eleger pela primeira vez, os com 2 mandatos é que se reelegeram pela 

primeira vez e assim por diante. 

Ao observar o gráfico 2.14, é possível notar que, consistentemente, durante o 

período de análise, os candidatos com maior número de mandatos tiveram mais recursos 

que os candidatos que se elegem pela primeira vez. Alguns fatores podem explicar este 

fenômeno, como uma maior capacidade de arrecadação com doadores empresariais até 

2014 ou dentro do partido em 2018. 
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Gráfico 2.14.  Evolução do gasto médio dos candidatos eleitos por número de manda tos 

(em milhões de reais)  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores 

O gráfico também traz evidências de que nas primeiras eleições da série histórica, 

estar há mais tempo na política significava progressivamente mais recursos. Esta 

vantagem deixa de ser clara em 2010, e em 2018 ela praticamente inexiste. Na verdade, 

os dados referentes às eleições de 2018 sugerem que os partidos estabeleceram “quotas” 

equivalentes de financiamento para seus deputados, independentemente do número de 

mandatos. No geral, novas regras de financiamento aparentemente reduziram as 

vantagens dos candidatos com maior número de mandatos. 

2.5 Como os candidatos gastaram? Um estudo sobre os tipos de despesa 

Além de explorar variações regionais e partidárias, é importante analisar como a 

composição das despesas de campanha entre os diferentes itens.  Ao estudar a composição 

das despesas eleitorais, propomos uma categorização diferente da realizada por Speck e 

Mancuso (2017) e mais próxima da utilizada por Heiler, Viana e Santos (2016). Isto é 

feito ao incluir mais categorias de gastos com o objetivo de melhor descrever despesas 

importantes - como a categoria de doações, que abrangem contribuições dos candidatos 

a outros políticos e partidos. No entanto, para evitar dupla contagem, uma vez que os 

gastos com doações passam no mínimo por dois candidatos, estas despesas não são 
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incluídas na soma total, tampouco são levadas em consideração quando são feitos os 

cálculos de porcentagem. 

Além do trabalho de Heiler, Viana e Santos (2016), a tipologia de gastos utilizada foi 

desenvolvida tomando como referência os trabalhos citados e Sudulich e Wall (2011). Os 

gastos foram categorizados a partir da descrição do tipo de despesa fornecida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As categorias de gastos são: 

a) Operações: esta categoria se refere às despesas feitas para manter a campanha 

operacional, tais como: gastos com combustíveis; locação de bens; energia 

elétrica; água; telefone; alimentação; materiais de expediente; entre outros. 

b) Publicidade: esta categoria compreende as despesas realizadas com materiais 

e ações de publicidade, tais como: publicidade de materiais impressos; 

publicidade por placas estandartes e faixas; produção de jingles, vinhetas e 

slogans; publicidade por carros de som; produção de programas de rádio, 

televisão ou vídeo; comícios; entre outros. 

c) Pessoal: esta categoria compreende as despesas diretamente relacionadas com 

a ação de pessoas na campanha, tais como: despesas com pessoal; serviços 

prestados por terceiros; atividade de militância e mobilização de rua; entre 

outros. 

d) Doações: esta categoria se refere às doações financeiras a outros 

candidatos/partidos/comitê financeiro. 

e) Outros: nesta categoria foram incluídos gastos que não se encaixaram em 

nenhuma categoria como as despesas com a tipologia “diversas a especificar” 

e impostos e encargos. 

O gráfico 2.15 abaixo apresenta a evolução a cada eleição do total gasto por cada 

classificação de despesa.  
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Gráfico 2.15.  Evolução do gasto total dos candidatos eleitos pela classif icação de despesa  

 

Fonte: TSE/ CEPESPData Elaboração dos autores  

Até 2014, é possível observar um forte crescimento dos gastos com publicidade e 

pessoal, que são os dois principais tipos em todo o período. O crescimento mais acentuado 

foi o das despesas com pessoal. É interessante notar que os gastos que se reduziram de 

2014 para 2018 foram principalmente as despesas com publicidade e com operações, o 

que pode ser resultado do menor tempo de campanha, enquanto o gasto com pessoal 

aumenta. Isto é indicativo das mudanças de estratégias dos candidatos diante das novas 

regras de financiamento eleitoral. 

2.6 Conclusões sobre a Análise dos Gastos Eleitorais dos Candidatos a Deputado 

Federal 

Como se sabe, eleições democráticas custam dinheiro; criar e manter burocracias 

partidárias, financiar as campanhas eleitorais são alguns dos exemplos das atividades a 

serem financiadas. Esta seção analisou os gastos eleitorais entre os candidatos a deputado 

federal no Brasil, onde os enormes distritos eleitorais e a grande quantidade de candidatos 

impulsionam ainda mais os gastos com as eleições. 

Ao final desta análise, é possível arriscar algumas conclusões. A primeira é de que 

os gastos dos candidatos têm grande influência no seu desempenho eleitoral; candidatos 

que gastam mais sempre tendem a estar na lista dos eleitos, tal como demonstrado na 

tabela 2.4. 
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A segunda conclusão é que, embora a diferença tenha sido reduzida, ainda existe 

grande variação entre os estados, tal como exposto pela tabela 2.2, ou seja, falar da média 

do gasto eleitoral no Brasil esconde uma grande diferença entre os estados aparentemente 

não motivada pelos suspeitos usuais: tamanho geográfico, número de eleitores e 

candidatos, etc. Dado que a legislação eleitoral é comum, a compreensão dos efeitos desta 

legislação sobre os gastos dos candidatos requer maior investigação. 

Da mesma forma, a tabela 2.3 aponta para a variação entre os gastos dos partidos; 

variação não necessariamente motivada pela tradicional dicotomia entre partidos no 

governo – e com recursos – e partidos na oposição. Neste aspecto torna-se necessário 

maior análise sobre as diferenças entre os partidos para compreender as respectivas 

estratégias eleitorais e a necessidade de recursos financeiros para implementá-las. 

O outro ponto central da seção foi a investigação sobre os efeitos da nova 

legislação eleitoral sobre os gastos nas eleições de 2018. De acordo com a tabela 2.1 e o 

gráfico 2.2, os resultados foram os esperados, com redução significativa nos gastos para 

todos os cargos. A redução nos gastos desconcentrou os recursos e promoveu eleições 

mais competitivas. 

Por exemplo, de acordo com a tabela 2.8, entre as eleições de 2014 e 2018 houve 

queda de 15% na proporção do gasto realizada pelos candidatos eleitos e os candidatos 

competitivos (aqueles cuja votação atingiu pelo menos 75% da votação do último eleito 

da respectiva lista) sobre o gasto total. A desconcentração fica mais evidente quando se 

considera que o grupo dos eleitos e competitivos representou menos de 10% do total de 

candidatos nas duas eleições. Na mesma direção, o gráfico 2.6 e a tabela 2.7 aponta para 

uma redução significativa da diferença nos gastos entre os candidatos eleitos e o grupo 

de candidatos competitivos, contribuindo para aumentar a competitividade do processo 

eleitoral. Finalmente, o número de mandatos acumulados pelos candidatos não teve maior 

influência na distribuição dos gastos, indicando que parlamentares mais veteranos 

perderam recursos frente a outros candidatos. 

Explorando outras características dos candidatos, observou-se que as novas regras 

eleitorais proporcionaram mais recursos para candidatas mulheres, de cor preta e com 

menor escolaridade e patrimônio, o que reforça a perspectiva da desconcentração 

apontada nos parágrafos anteriores. 
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No geral, esses resultados possibilitam deduzir que as mudanças nas regras 

eleitorais, proibindo o financiamento corporativo, atingiu principalmente aqueles 

candidatos com maior acesso a este financiamento, qual sejam: candidatos com mandato, 

homens brancos e mais escolarizados e com maiores posses. 

Ainda que sejam necessárias mais pesquisas, estes resultados também indicam 

que é possível melhorar a distribuição dos recursos eleitorais entre os candidatos – 

reduzindo a influência dos recursos nos resultados – sem necessariamente implicar em 

mudanças radicais no sistema eleitoral. Obviamente, esses resultados só fazem sentido se 

os gastos declarados ao TSE representarem parcela significativa dos gastos. Assumindo-

se que o acesso aos dados não declarados é desigual, muito provavelmente uma grande 

proporção de gastos não declarados tornaria os resultados aqui apresentados apenas 

estimadores mínimos da desigualdade na distribuição dos recursos eleitorais. A segunda 

seção desse projeto enfoca o tema dos gastos não declarados e provê os primeiros 

estimadores da sua magnitude. 
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3. Financiamento de Campanhas Eleitorais: Evidências a partir de 

documentos da Lava Jato 

Como vimos na seção anterior, os custos das campanhas eleitorais têm diversos 

componentes, cada um com seu próprio efeito distinto sobre a competição política e o 

processo democrático mais amplo. Estimar custos de campanha puramente baseados em 

declarações oficiais oferece uma visão excessivamente otimista do processo eleitoral, 

subestimando os valores financeiros envolvidos e ignorando alguns dos efeitos mais 

perniciosos do financiamento eleitoral que surgem pelas distorções envolvidas na 

mobilização, na canalização e no gasto de recursos ilícitos. Complementando o trabalho 

anterior baseado em doações e gastos declarados ao TSE, esta seção procura estimar o 

volume de recursos provenientes de fontes ilegais ou não-declaradas para ajudar a 

quantificar a escala e o escopo potencial desses custos. 

Discutimos como o dinheiro é central nas campanhas, porém sua influência na 

política pode se dar por diferentes caminhos. Em eleições, partidos e políticos precisam 

de recursos para pagar suas campanhas e comunicar suas propostas. No entanto, a relação 

entre doações oficiais declaradas ao TSE, doações não declaradas ao TSE, propina 

(retorno dado pela intermediação e apoio para facilitar um contrato ou benefício, 

usualmente entre um agente político e público e outro privado) e lavagem de dinheiro 

(operação para permitir a entrada de dinheiro de origem ilícita e criminosa no sistema 

financeiro como fontes legais) é longe de trivial. Nem toda doação registrada tem dinheiro 

de origens lícitas, nem toda doação não registrada advém de fontes ilícitas ou é propina, 

e nem toda propina encontra seu destino em cofres partidários ou tem fins eleitorais. Entre 

algumas dessas transações, encontra-se a lavagem de dinheiro como um passo 

intermediário em transações de origens ilícitas com fins lícitos.  

No entanto, cada uma dessas formas de transação tem implicações distintas para 

entender a influência do dinheiro na política, o custo de campanhas e as eventuais 

recomendações para lidar com esses problemas.  Se o dinheiro de doações declaradas e 

não declaradas não tem vínculos com propinas, trata-se uma transação que, a princípio, 

não necessariamente envolve um quid pro quo entre o agente privado que paga e o agente 

público que retorna o pagamento em contratos ou quaisquer outros bens públicos. Mesmo 

com a ausência de propinas, a existência de doações não-declaradas no TSE não é ausente 
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de problemas para a democracia, pois aqueles com mais dinheiro terão mais voz e a 

existência de doações não declaradas obscurece a relação entre agentes privados e 

públicos, diminuindo a possibilidade de controle.  

A entrada de propinas torna mais complexa a relação entre doações declaradas e 

não declaradas. Propinas se tornam a engrenagem do quid pro quo entre agentes privados 

e públicos. Agentes públicos (servidores e políticos) fornecem vantagens a empresas que, 

por sua vez, pagam em propinas. As propinas, então, encontram seu destino no “bolso” 

de servidores e agentes políticos, seja via doações declaradas ou doações não-declaradas 

ou simples pagamentos sem vínculos a partidos políticos, candidatos e eleições.  

Nosso objetivo é tentar, na medida do possível, identificar e medir os recursos 

não-declarados e/ou de origem ilícita, tipicamente de propinas, que foram utilizados por 

partidos e políticos, em especial com fins eleitorais.  

Esse objetivo é dificultado pela própria natureza do dinheiro, que economistas 

chamam de “fungível”. Isso significa que dinheiro “se transforma” e pode ser substituído. 

Imagine que um agente político receba dinheiro de propinas para facilitar um contrato 

entre uma empresa e um órgão público. Esse dinheiro vira parte do “bolo” disponível para 

o agente político, que pode comprar bens (apartamentos, carros, etc.) assim como pagar 

fornecedores de campanha. Como determinar se o dinheiro para os bens ou para os 

fornecedores veio da propina ou do salário mensal?  

Nossa estratégia é usar a descrição existente em decisões judiciais sobre 

transações ilícitas que envolvem financiamento eleitoral, e que foram fruto de uma 

investigação criminal, para obter estimativas dos valores não declarados envolvidos em 

eleições. Pressupomos que recursos destinados a partidos tem, a princípio, o objetivo de 

custear, direta ou indiretamente, campanhas eleitorais. Para políticos individuais, 

consideramos aquelas transações nas quais há alguma evidência de que recursos foram 

utilizados para financiar campanhas. Além disso, como detalhado adiante, classificamos 

o nível de confiança nessas descrições de quem ou quais partidos foram receptores de 

recursos ilícitos. As subseções 3.1 e 3.2 descrevem nossa estratégia metodológica em 

mais detalhe.  
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Embora existam poucas e fragmentadas decisões judiciais sobre financiamento 

eleitoral ilegal, aproveitamos a disponibilidade de uma grande quantidade de documentos 

e evidências produzidos pela Operação Lava Jato. A Lava Jato é uma operação policial e 

judicial ainda em andamento que tem como principal foco investigar propinas entre 

empresas, servidores e políticos em contratos da Petrobrás e outras grandes empresas 

nacionais que se iniciaram principalmente a partir, segundo a Operação, de 2004. Até 

outubro de 2018, 347 pessoas se tornaram alvos da investigação via 82 acusações 

criminais, inclusive diretores das principais construtoras do país e da América Latina, ex-

presidentes da República e da Câmara de Deputados. O valor total de ressarcimento (e 

multas) pedido pelo MPF, até o momento, é de 39,9 bilhões de reais.29 Esses números 

tornam a Lava Jato excepcional não só para o caso brasileiro, mas em comparação com 

diversos casos de corrupção investigados em outros países (ver tabela 3.1 abaixo).  

Usar documentos da Lava Jato tem sérios limites para validação e generalização 

dos nossos achados por diversos motivos. A Lava Jato não é uma auditoria completa de 

recursos: os indivíduos envolvidos no processo não compõem uma amostra aleatória 

(representativa) dos indivíduos que têm contratos com empresas públicas e tampouco é 

uma investigação com uma amostra aleatória (representativa) das candidaturas a cargos 

eleitorais. Em outras palavras, há um viés de seleção nos casos que a Lava Jato nos 

permite analisar e, assim, generalizar sobre como dinheiro ilícito ou não-declarado 

influencia no custo das eleições. Adicionalmente, a produção de evidências, assim como 

a condenação de diversos indivíduos é um processo de investigação criminal e judicial 

que é influenciado por diversos fatores organizacionais, procedimentais e de interesses 

dos atores envolvidos que dificultam a tarefa do analista interessado em ter estimativas 

não-enviesadas sobre o tamanho dos recursos ilícitos envolvidos em campanhas 

eleitorais. Por exemplo, procuradores e juízes podem focar num tipo de transação ilícita 

ou réu porque ela tem menos chances de serem revertidas em instâncias superiores, não 

necessariamente porque se trata da transação mais comum ou mais relevante. Além do 

mais, estamos lidando com réus (e acusações associadas a eles) sem foro privilegiado, o 

que limita nosso acesso ao uso eleitoral desses recursos de origem ilícita. Esses limites 

devem estar muito claros na leitura dos resultados aqui apresentados.  

                                                 
29 http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado  

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
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Apesar disso, acreditamos que a abordagem que propomos é um avanço com 

relação às análises atualmente disponíveis. Como a tabela 3.1 abaixo mostra, diversas 

estimativas são baseadas em avaliações de especialistas, as quais, ainda que informadas, 

necessariamente produzem um mapeamento parcial e subjetivo dos recursos de origem 

ilícita em campanhas. Outra abordagem comum, mais próxima à que se faz aqui, é se 

utilizar de documentos produzidos por escândalos de corrupção, como os Vladivideos no 

Peru ou o Mensalão Mineiro. No entanto, a maior parte desses estudos utilizam como 

suas fontes uma combinação de relatos jornalísticos e documentos vazados. Na ausência 

de alternativas, tratam-se de fontes extremamente úteis, em especial dada a dificuldade 

de se analisar fenômenos que são, por sua natureza, obscuros. Acreditamos, todavia, que 

nossa abordagem, por se basear em sentenças judiciais em primeira instância, são mais 

conservadoras e confiáveis do que alternativas baseadas em relatos de imprensa ou 

documentos vazados.  

Tabela 3.1.  Estimativas existentes sobre recursos não-declarados em eleições 

País Período Cargo Estimativa 
Não-

Declarado 

Múltiplo 
do limite 

legal 

Metodologia Fonte 

Rússia 1999- 
2004 

Regional $2.5m por 
campanha 

 Registros 
bancários 
vazados 

Mirinov and 
Zhuravskaya 2016 

Rússia 2003 Legislativo $242m 31 Avaliação de 
especialistas por 
United Russia 

Novaya Gazeta 
Sept. 18 2003 

Índia 1999 Legislativo $135,000 - 
170,000 

4 - 8 Auditoria 
independente 

Sridharan 2006 

Índia 2012 Legislativo $3.3m 127 Auto-relatos de 
políticos 

Observer 
Research 
Foundation 2012 

Índia 2014 Presidente $4.8bn 25 Avaliação de 
especialistas 

Center for Media 
Studies 

Índia 1993- 
2005 

Legislativo 
Estadual 

$135,000 
por eleição 

 Distorções do 
preço do açúcar 

Sukhtankar 2012 

Indonésia 2014 Presidente $883m 25 Avaliação de 
especialistas 

Institute for 
Economic and 
Social Research 

Indonésia 2009 Legislativo $62.7m  Avaliação de 
especialistas 

Indonesia 
Corruption Watch 

Peru 1990- 
2000 

Presidente $5000-
20000 por 
mês por 
político 

 Caso de 
Corrupção, do 
presidente aos 
legisladores 

McMillan and 
Zoido 2004 

Kenya 2013 Presidente $96.71m  Avaliação de 
especialistas 

Kamau 2016 

Brasil, 
MG 

1998 Governador $11.5m - 
$21.5m 

2.4 - 3.5 Caso de 
Corrupção 

Gingerich 2010 
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3.1 Compilações agregadas existentes 

O grande interesse existente pelas investigações conduzidas no âmbito da Lava 

Jato gerou diversas estimativas sobre o tamanho do desvio de dinheiro dos contratos da 

Petrobrás, os valores totais de propinas e o dinheiro lavado durante os esquemas de 

corrupção. Fizemos um levantamento das estimativas tipicamente circuladas na imprensa 

(a partir de 14 fontes) e elas variam de 10 bilhões de reais (em 2015) até 44 bilhões de 

reais em 2018, dependendo da fase da investigação na qual foram feitos os levantamentos 

e o tipo de critério adotado para agregar esses valores. Essas estimativas são feitas com 

base em declarações de oficiais da justiça, como procuradores, envolvidos na 

investigação, assim como em valores ressarcidos pelos condenados aos cofres públicos.  

No entanto, apesar de informativas, essas estimativas não são suficientes, pois 

falta transparência e uma abordagem metodológica clara para definir os critérios de 

inclusão e exclusão do que se considera “dinheiro de origem ilícita.”  O dinheiro de 

origem ilícita é igual ao montante ressarcido ao erário? Ele corresponde aos valores 

citados nos documentos de acusação ou na fundamentação das sentenças? Trata-se de 

valores mencionados em testemunhos ou evidências documentais? E, em especial para 

nossos objetivos, qual a proporção desses recursos que foi utilizado com fins eleitorais?  

Pelo nosso conhecimento, não existem estimativas disponíveis, tampouco uma 

compilação sistemática das informações produzidas ao âmbito da investigação que tratam 

de mensurar o tamanho de recursos de origens ilícitas em eleições. De fato, das 

estimativas distribuídas ao público amplo (tabela 3.2) nenhuma faz uma contagem 

sistemática do impacto desses recursos de fonte ilícita em partidos e eleições ainda que 

elas mencionem o envolvimento de agentes políticos e partidários.  

Dessa maneira, parte do esforço desse relatório é definir como coletar, 

sistematizar e apresentar, da maneira mais transparente possível, uma série de estimativas 

sobre o tamanho dos recursos de origem ilícita (declarados e não-declarados) utilizados 

por partidos - em especial para financiar suas campanhas. Todos os dados que utilizamos 

são públicos, os códigos para análise e os protocolos de codificação também serão 

disponibilizados ao público em momento apropriado.  
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Tabela 3.2. Estimativas agregadas sobre o total de recursos i lícitos detectados pela 

Operação Lava Jato 

Fonte Valor 
Estimad
o 

Data Escopo da 
estimativa 

Link 

Almeida 
and 
Zagaris, 
p.89 

R$10bn Summer 
2015 

Dinheiro 
lavado 
durante a Lava 
Jato 

https://www.dropbox.com/s/zae6w1f2275tble/39-
2_14AlmeidaZagaris.pdf?dl=0 

Ministério 
Pblico 
Federal 

R$12,3b
n 

15/10/2018 Dinheiro alvo 
de 
recuperação 

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-
jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado 

Estadão R$3bn 05/04/2018 Dinheiro 
bloqueado na 
SUIÇA 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suica-
anuncia-bloqueio-de-mais-de-r-3-bi-em-contas-de-
suspeitos-na-lava-jato,70001727336 

Uol R$1bn 01/11/2015 Dinheiro 
movimentado 
pela 
Odebrecht em 
esquemas de 
propina com a 
Petrobras 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2016/12/12/prestadores-de-servicos-atuavam-
pela-odebrecht.htm 

Globo R$10bn 09/10/2015 Valor de 
propina 
informado 
pelo 
procurador 
Deltan 
Dallagnol 

https://oglobo.globo.com/brasil/propina-chega-r-10-
bilhoes-estima-procurador-da-lava-jato-17737910 

EBC R$10bn 09/10/2015 Valor de 
propina 
informado 
pelo 
procurador 
Deltan 
Dallagnol 

http://www.ebc.com.br/noticias/2015/10/propinas-
investigadas-pela-lava-jato-chegam-r-10-bilhoes-diz-
procurador 

BBC / MPF R$ 44bn 03/17/2018 Dinheiro que 
deve ser 
ressarcido 
pelos 
acusados na 
Lava-Jato 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43432053 

BBC / MPF R$ 
38,1bn 

03/17/2018 Dinheiro que 
deve ser 
ressarcido 
pelos 
acusados na 
Lava-Jato - 
ações em 
Curitiba 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43432053 

BBC / MPF R$ 2,3 
bn 

03/17/2018 Dinheiro que 
deve ser 
ressarcido 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43432053 

https://www.dropbox.com/s/zae6w1f2275tble/39-2_14AlmeidaZagaris.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zae6w1f2275tble/39-2_14AlmeidaZagaris.pdf?dl=0
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suica-anuncia-bloqueio-de-mais-de-r-3-bi-em-contas-de-suspeitos-na-lava-jato,70001727336
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suica-anuncia-bloqueio-de-mais-de-r-3-bi-em-contas-de-suspeitos-na-lava-jato,70001727336
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suica-anuncia-bloqueio-de-mais-de-r-3-bi-em-contas-de-suspeitos-na-lava-jato,70001727336
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/12/12/prestadores-de-servicos-atuavam-pela-odebrecht.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/12/12/prestadores-de-servicos-atuavam-pela-odebrecht.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/12/12/prestadores-de-servicos-atuavam-pela-odebrecht.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/propina-chega-r-10-bilhoes-estima-procurador-da-lava-jato-17737910
https://oglobo.globo.com/brasil/propina-chega-r-10-bilhoes-estima-procurador-da-lava-jato-17737910
http://www.ebc.com.br/noticias/2015/10/propinas-investigadas-pela-lava-jato-chegam-r-10-bilhoes-diz-procurador
http://www.ebc.com.br/noticias/2015/10/propinas-investigadas-pela-lava-jato-chegam-r-10-bilhoes-diz-procurador
http://www.ebc.com.br/noticias/2015/10/propinas-investigadas-pela-lava-jato-chegam-r-10-bilhoes-diz-procurador
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43432053
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43432053
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43432053
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pelos 
acusados na 
Lava-Jato - 
ações no Rio 
de Janeiro 

Polícia 
Federal 

R$6,4 a 
42bn 

2015 Estimativa de 
desvios 
contando com 
majoração de 
valor entre 3% 
e 20% dos 
contratos 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/lava-
jato-recupera-um-terco-do-rombo-maximo-estimado-
na-petrobras.shtml 

MPF 
(procurad
or da 
República 
Antônio 
Carlos 
Welter) 

R$ 38 
bn 

16/Mar/20
17 

Dinheiro 
desviado pelos 
réus da Lava 
Jato 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/
03/em-tres-anos-lava-jato-identificou-r-38-bilhoes-
em-desvios-9749610.html 

Folha R$ 11.5 
bn 

03/Jan/201
8 

Dinheiro 
recuperado 
por 
delator/empre
sa 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/19476
42-dinheiro-recuperado-na-operacao-lava-jato-cai-
90.shtml 

US District 
Court 
Eastern 
District 
New York 

US$349
m 

2016 Pagamentos 
corruptos da 
Odebrecht aos 
funcionários 
públicos 

https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/919911/download 

No restante deste relatório, a subseção 3.2 descreve as duas metodologias 

complementares usadas neste estudo e os resultados gerados. A subseção 3.3 avalia a 

relação entre financiamento eleitoral declarado e não declarado. E a subseção 3.4 conclui. 

3.2 Estimando o Financiamento Ilícito Eleitoral  

Para o escopo desta seção, iremos trabalhar inicialmente com as sentenças já 

proferidas na Lava Jato no primeiro grau. Essa decisão se deve ao fato que a parte da 

fundamentação da sentença é considerada a informação mais relevante para a emissão do 

juízo em primeiro grau, e contém os fatos reconhecidos pelo juiz como realidade. Apesar 

de entendermos a relevância, neste momento não iremos trabalhar nem com as decisões 

em 2º grau, nem com decisões do TSE sobre os réus. Vale ressaltar que a Lava Jato é uma 

operação no âmbito do direito criminal e crimes eleitorais estão fora do seu escopo, o que 

é avaliado pelos Tribunais Eleitorais. Desse modo, nossa codificação de recursos de 

origem ilícita em campanhas ou para financiamento de partido não se trata de uma 

classificação judicial nas sentenças analisadas, mas sim analítica. Para tanto, coletamos 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/lava-jato-recupera-um-terco-do-rombo-maximo-estimado-na-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/lava-jato-recupera-um-terco-do-rombo-maximo-estimado-na-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/lava-jato-recupera-um-terco-do-rombo-maximo-estimado-na-petrobras.shtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/03/em-tres-anos-lava-jato-identificou-r-38-bilhoes-em-desvios-9749610.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/03/em-tres-anos-lava-jato-identificou-r-38-bilhoes-em-desvios-9749610.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/03/em-tres-anos-lava-jato-identificou-r-38-bilhoes-em-desvios-9749610.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1947642-dinheiro-recuperado-na-operacao-lava-jato-cai-90.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1947642-dinheiro-recuperado-na-operacao-lava-jato-cai-90.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1947642-dinheiro-recuperado-na-operacao-lava-jato-cai-90.shtml
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download
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44 sentenças disponibilizadas30 nos sites do Ministério Público Federal31, o que 

corresponde ao universo de sentenças emitidas no âmbito da Lava Jato até 01/01/2019. 

Todos os valores daqui adiante citados foram deflacionados para outubro de 2018 para 

fornecer estimativas consistentes e comparáveis.  

Nós detalhamos os nossos métodos de retirar informações das sentenças nas 

subseções abaixo, uma vez que inferir transações ilícitas, as regras de benefícios ilícitos 

do esquema da Petrobrás e o uso eleitoral desses recursos a partir de sentenças, em si, 

exige uma série de decisões de mensuração. Dado que os documentos não contêm uma 

estimativa simples do financiamento eleitoral e que existem múltiplos riscos de omissão, 

seleção e erro de medição, este estudo utiliza uma série de métodos e pressupostos para 

triangular as estimativas do financiamento ilícito eleitoral. Em particular, calculamos 

duas estimativas separadas com base nas regras gerais da operação e nas transações 

individuais reveladas pela Lava Jato, e comparamos os resultados. Cada método 

individual também faz uma amplitude de suposições para garantir a robustez de nossas 

estimativas. 

De forma geral, nosso objetivo é, a partir da Lava Jato, mapear os fluxos em 

laranja na figura 3.1 – recursos de origem ilícita, tipicamente propina – que impactam o 

custo das eleições, seja por vias legais (recursos frutos de transações ilícitas que são 

declarados ao TSE), seja por via não-declarada ao TSE. Por causa dessas complexidades 

e ambiguidades, evitamos o uso de termo “caixa 2” - que é frequentemente usado, mas 

nunca claramente definido ou medido. Os documentos que utilizamos neste relatório 

tampouco são adequados para análise usando este termo porque eles se referem a ações 

julgadas fora do escopo da Justiça Eleitoral. 

  

                                                 
30 Sentenças de um total de 82 denúncias. 
31 Todas as sentenças foram coletadas aqui: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-

jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf 

 

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf
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Figura 3.1. Fluxos de Recursos de Fontes Legais  e I legais e  sua Contribuição  

no Custo de Campanha 

 

Fonte: CEPESPData Elaboração dos autores  

3.2.1 Aplicação de regras de benefícios ilícitos reveladas  

A investigação da Lava Jato detalha os fluxos de financiamento ilícito que foram 

descobertos através da investigação do MPF e considerados suficientemente críveis e 

verificados para serem incluídos na opinião judicial contida nas sentenças. Dada a 

natureza do longo prazo e o amplo escopo dessas atividades ilegais, elas não foram 

conduzidas de maneira oportunista ou ad hoc, mas como um processo recorrente e 

sistemático entre atores estáveis. Como repetidos testemunhos e evidências afirmam, a 

fonte, o volume e o destino do financiamento ilícito foram codificados em regras fixas 

que foram cuidadosamente seguidas. O termo “regra” advém de serem normas recorrentes 

para benefícios ilícitos, não se tratando, naturalmente, de nenhuma referência a regras 

jurídicas. Distinguimos regras de transações individuais por serem expressas em termos 

generalizados, cobrindo várias transferências de recursos, em vez de instâncias 

individuais, geralmente como porcentagens, e não como valores de moeda definidos. 

A vantagem metodológica de conhecer essas regras é que podemos usá-las para medir 

a escala de recurso que, em última análise, foi direcionada às atividades de campanha 

eleitoral. Suponha, por exemplo, que nós soubéssemos pelas informações das sentenças 

que 1% de todos os contratos públicos no Brasil foram canalizados para fundos de 

campanha dos partidos políticos. Então, uma estimativa razoável do total do 

financiamento eleitoral ilícito pode ser obtida multiplicando o valor total dos contratos 

públicos por 1%. A questão crítica aqui é que essas regras foram realmente 
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implementadas como estão descritas nos documentos da Lava Jato e, portanto, essa 

metodologia tem menos precisão do que a metodologia específica da transação. Contudo, 

existem muitas razões pelas quais transações individuais não são representadas nos 

documentos da Lava Jato. Não apenas porque evidências diretas de cada transação podem 

não ter sido obtidas pela investigação, mas também porque, como estamos analisando a 

documentação criminal direcionada a indivíduos específicos, os processos focalizaram 

apenas nas evidências mais prováveis de garantir uma condenação e não na totalidade das 

evidências. Assim, as transações provavelmente fornecem apenas uma estimativa mínima 

de recursos direcionados para campanha de forma ilícita. Por um lado, se o método 

baseado em regras fornece uma alternativa menos precisa, é também uma estimativa mais 

abrangente. Abaixo especificamos a metodologia que nos permitiu mapear tais regras e 

aplicá-las de forma a obter uma estimativa abrangente. 

Metodologia de estimativas a partir de regras descritas pela Lava Jato 

As regras foram obtidas diretamente das sentenças julgadas em primeira instância no 

âmbito da operação Lava-Jato. As regras aqui descritas aparecem na fundamentação da 

sentença, tanto em citações de delações premiadas, como em evidências da investigação, 

quando o juiz reconhece que as transações derivam de um esquema sistemático de desvio 

de dinheiro. 

As regras que encontramos especificaram uma série de destinos para os recursos 

ilícitos, com sub-regras que geralmente especificam a divisão de recursos entre os atores 

envolvidos. Isso pode incluir subornos a servidores públicos, pagamentos a lavadores de 

dinheiro e transferências para atores políticos. Mapeamos todas as regras, porém 

incluímos em nossa análise apenas os componentes das regras que poderiam ser 

claramente identificados como altamente prováveis de fornecer financiamento de 

campanha. Isso incluiu todos os destinatários que eram partidos políticos. 

No entanto, existem desafios metodológicos na implementação desta abordagem. 

Primeiro, dado o grande número de sentenças na Lava Jato e as diferenças existentes entre 

sentenças - e por ser uma investigação em desenvolvimento - podemos ter dificuldade de 

identificar quais as regras que foram implementadas em cada período de tempo. Além 

disso, a evidência de cada regra pode ser repetida entre os documentos e, portanto, 

devemos ter cuidado para evitar duplicação. Para isto, criamos uma planilha 
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documentando os detalhes completos de cada regra mencionada em todas as sentenças, 

incluindo o conteúdo da regra, seu escopo e o período de tempo em que ela estava em 

operação e o destino dos recursos. Isso permitiu eliminar regras duplicadas. Deve ser 

notado que alguns valores que aparecem na metodologia de identificação de transações 

(que será explicada na subseção 3.2.2) derivam explicitamente de aplicação dessas regras. 

Como essas duas abordagens distintas são utilizadas para triangular o total do 

financiamento eleitoral ilícito, não somamos as estimativas dos dois métodos, portanto 

isso não representa uma ameaça de duplicação. 

Em segundo lugar, as regras descritas nos documentos da Lava Jato têm um escopo 

específico, aplicável a projetos, organizações do setor público, contratos com o setor 

privado e períodos de tempo específicos. Nossas estimativas precisam ser limitadas ao 

valor dos contratos dentro do escopo de cada regra específica. Em alguns casos, o escopo 

não está totalmente definido na documentação. Para fornecer uma estimativa 

conservadora, quando não havia dados suficientes para aplicar a regra, nós a descartamos 

da nossa análise. 

O terceiro desafio é que - mesmo quando o escopo é totalmente definido - a obtenção 

de dados contratuais requer considerável trabalho investigativo e depende da 

disponibilidade de dados de fontes públicas. Cruzamos várias fontes públicas de 

informações de contratos para garantir que estávamos apenas agregando valores de 

contratos que estavam dentro do escopo das regras, conforme descritos nos documentos 

judiciais. Estes incluíam os sites públicos da Petrobras, da Transpetro e o Portal de 

Transparência do Governo Federal. Nós incluímos o valor de aditivos somente quando 

eles foram explicitamente referidos nos documentos Lava Jato. Onde as regras ou valores 

do contrato continham um intervalo de valores, incluímos uma estimativa do limite 

superior e inferior. 

Com o banco de dados de regras e os valores contratuais associados em mãos, 

aplicamos cada regra ao escopo estimado de recursos públicos durante determinado 

período de tempo e somamos os valores resultantes para produzir uma extensão agregada 

de financiamento ilícito de campanha.  

É importante lembrar que muitas das regras que aparecem indicam a existência do 

esquema de propina como um todo e é necessário utilizar as sub-regras para entendimento 
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da parcela utilizada para financiamento eleitoral. Apenas foi considerado financiamento 

eleitoral as regras que direcionavam recursos para partidos. Recursos direcionados para 

privados, mesmo que estes tenham alguma relação partidária, não foram considerados 

como financiamento eleitoral porque não temos evidências de como os indivíduos usaram 

esses recursos. 

Ao trabalhar com os dados de contratos da Petrobrás, foi colocado um novo desafio 

para a análise: muitas regras para pagamento de propina eram aplicadas apenas a contratos 

grandes, com variação temporal. Além disso, algumas sub-regras, que definiam a 

distribuição dos recursos, são dependentes da informação da diretoria do contrato – 

informação não disponível atualmente em sites públicos, como o Portal de Transparência 

da Petrobrás ou do Governo Federal32. Finalmente, existe ambiguidades e conflitos nos 

testemunhos nas sentenças sobre quais contratos foram alvo de propina - as regras são 

por vezes descritas como aplicáveis a empresas específicas e, outras vezes, a todos os 

contratos realizados por determinada diretoria. Para trabalhar com estas limitações de 

dados, nossa metodologia adotou diferentes formas de estimar o total de contratos alvo 

de desvio: 

1) Todos os contratos: Aplicar as regras a todos os contratos de empresas nacionais.  

2) Grandes contratos: Aplicar as regras apenas aos grandes contratos nacionais. 

Um contrato foi definido como grande quando seu valor era maior que 75% de 

outros contratos (3º quartil). O valor do ponto de corte para a nossa amostra foi 

de R$25 milhões. Quase todos os contratos individuais identificados na 

metodologia de transações foram maiores do que esse valor. 

3) Empresas da Lava Jato: Aplicar as regras apenas a contratos com empresas 

identificadas na nossa codificação de regras e transações individuais. As regras 

foram aplicadas somente a contratos de valor superior ao menor contrato 

encontrados na codificação de transações individuais (R$50 milhões). Este limite 

inferior foi aplicado porque a maior parte das regras deixava implícito que a 

negociação de propina valia apenas para “grandes contratos”. 

4) Empresas do Cartel: Aplicar as regras apenas a contratos com empresas que 

foram citadas como participantes do cartel. Esse detalhamento está presente em 

                                                 
32 Temos um pedido pendente via Lei de Acesso de Informação requisitando a informação da diretoria 
associada a cada contrato da Petrobrás.  
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diversas sentenças e foi parte da nossa codificação. Foi aplicada a mesma 

limitação de valor de contrato que a regra anterior. 

Estes diferentes valores nos permitem ter uma visão do potencial de recursos que o 

esquema tinha para utilização de verbas. A aplicação de regras aos conjuntos de contratos 

(1) e (2) permitem entender um tamanho máximo de recursos que poderiam ter sido 

desviados, com base nas regras conhecidas. Já as estimativas (3) e (4) devem ser mais 

próximas dos valores encontrados quando somamos as transações da Lava Jato.  Pela 

leitura das sentenças e codificação das regras, foi entendido que durante o período de 

tempo entre 2006 e 2012 as regras foram aplicadas de forma sistemática em todas as 

diretorias da Petrobrás. Antes de 2006 e depois de 2012, houve transações e propinas, 

mas de forma menos sistematizada. Por isso, para nossa estimativa, aplicaremos as regras 

apenas aos contratos com início de vigência entre 01/01/2006 e 31/12/2012.  

Resultados da aplicação das regras descritas pela Lava Jato 

Conforme metodologia descrita, foram extraídas as regras de benefícios ilícitos 

sistemáticos nas sentenças julgadas em 1º grau até o 01/01/2019. Importante lembrar, as 

regras aqui incluídas são apenas uma parcela das descobertas em investigação da Lava 

Jato, havendo ainda denúncias já realizadas que ainda não foram julgadas. Além disso, 

como afirmado na metodologia, para garantir consistência para estimativa, em casos de 

divergência entre as sentenças, foram incluídos o valor mínimo do percentual da regra e 

o valor máximo encontrados. As regras estão disponíveis na tabela 3.3 a seguir. 
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Tabela 3.3. Regras Lava Jato 

Tipo Descrição Regra Recursos 

alvo 

Empresa/Área 

específica 

Cobertura 

Temporal 

Perc. 

Minimo  

Perc. 

Máximo 

Finalidade 

Eleitoral? 

Regra 

Geral 

Pagamento de 

propina sobre valor 

do contrato 

Grandes 

contratos 

Petrobrás NA 1% 3% Em parte 

Sub-

regra 

Propina para 

diretoria da 

Petrobrás/agentes 

públicos 

Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Serviços 

NA 0.30% 0.50%  

Sub-

regra 

Propina para PT Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Serviços 

NA 0.50% 0.50% Sim 

Sub-

regra 

Propina para 

diretoria da 

Petrobrás 

Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Abastecimento 

Final de 

2005 a Inicio 

de 2012 

1.00% 1.00%  

Sub-

regra 

Propina para 

diretoria da 

Petrobrás 

Aditivos Diretoria de 

Abastecimento 

Final de 

2005 a Inicio 

de 2012 

2.00% 5.00%  

Sub-

regra 

Propina para PT Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Abastecimento 

NA 1.00% 2.00% Sim 

Sub-

regra 

Propina para PP Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Abastecimento 

Maior que a 

cobertura 

para PT 

0.60% 1.00% Sim 

Sub-

regra 

Propina para PMDB Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Abastecimento 

A partir de 

2007 (até 

2012) 

0.60% 1.00% Sim 

Sub-

regra 

Propina para 

diretoria da 

Petrobrás 

Todos os 

contratos 

Diretoria de Gás 

e Energia 

NA 1.00% 1.00%  

Sub-

regra 

Propina para PT Todos os 

contratos 

Diretoria de Gás 

e Energia 

NA 1.00% 1.00% Sim 

Sub-

regra 

Propina para 

agente públicos 

Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Engenharia 

NA 1% 2%  
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Sub-

regra 

Propina para 

diretoria da 

Petrobrás 

Aditivos 

com Galvão 

Engenharia 

Diretoria de 

Engenharia 

Entre 

10/2007 e 

06/2009 

0.75% 1.50%  

Sub-

regra 

Propina para PT Todos os 

contratos 

Diretoria de 

Engenharia 

NA 0.50% 1% Sim 

Sub-

regra 

Propina para 

agente públicos 

Contratos 

do 

COMPERJ 

COMPERJ 28/03/2008 

a 10/8/2008 

1% 1%  

Sub-

regra 

Propina para 

agente públicos 

Contratos 

da Engevix 

Obras da RNEST, 

RLAM, RPBC e do 

COMPERJ 

(contratadas pela 

Petrobrás) 

De 2007 a 

2010 

1% 1%  

Regra 

Geral 

Propina para PT Contratos 

da Andrade 

Gutierrez 

Governo Federal A partir de 

2003 

1% 1% Sim 

Regra 

Geral 

Propina para 

agentes públicos 

Contratos 

NM 

Engenharia 

Transpetro Entre 2009 a 

2014 

1% 1.25%  

A maior parte das regras se concentra na Petrobrás, tendo como fonte 4 diretorias 

diferentes e com direcionamento para os partidos PT, PP e PMDB - todos partidos 

membros da coalizão do governo neste período. Por isso, foi priorizada a análise dos 

contratos desta empresa. Os percentuais mínimo e máximo foram aplicados aos contratos 

existentes da empresa no período de 2006 a 2012, possibilitando obter um intervalo de 

estimativas de recursos direcionados para campanhas eleitorais. As regras existentes para 

o Governo Federal não foram aplicadas por indisponibilidade dos dados, que são 

acessíveis apenas mediante pedido via Lei de Acesso à Informação. Estes dados ainda 

não estão disponíveis, mas esperamos incorporá-los em uma extensão do estudo. 

Na tabela 3.4 podemos ver estes resultados. Para este estudo, separamos as regras 

que beneficiavam indivíduos privados (seja agentes públicos ou diretores da Petrobrás) e 

que tinham fim eleitoral ou partidário (por exemplo, doações e propinas direto para 

partidos). Também estimamos, conforme previsto na metodologia, um valor mínimo 

conforme o menor percentual que era destinado na regra, assim como um valor máximo 

que poderia ter sido desviado. Também conforme a metodologia, as regras foram 



 

 

78 
 

aplicadas a 4 universos de contratos: todos os contratos, grandes contratos (acima de R$25 

milhões), contratos com empresas citadas na Lava-Jato e contratos com empresas citadas 

como participantes do cartel.  

 Considerando os valores de todos os contratos domésticos da Petrobrás,33 

estimamos um total entre R$ 2.36 bilhões e R$ 7.37 bilhões desviados para fins eleitorais. 

Esses valores seriam uma estimativa “teto” refletindo o valor potencial se as regras foram 

aplicadas sistematicamente para todos os contratos da Petrobrás, incluindo para empresas 

e contratos que não foram citados na Lava Jato. Contudo, considerando as regras 

existentes, não esperamos que tenha havido desvios em todos os contratos existentes no 

período. A estimativa apenas com “grandes contratos” tem resultado bastante similar. 

Porém, considerando apenas empresas citadas na Lava Jato, este valor cai 

consideravelmente, variando entre R$262 milhões e R$818 milhões – quase dez vezes 

menor que o valor de todos os contratos. Essa diferença reflete nossa falta de 

conhecimento sobre até que ponto o esquema de corrupção se estendeu além das 

evidências apresentadas contra empresas e indivíduos específicos na investigação Lava 

Jato. 

Tabela 3.4. Estimativa de valor desviado -  Petrobrás (R$ milhões) 

Escopo 
Privados Total Eleitoral 

Min. Máx. Min. Máx. 

Todos os Contratos 2,950 8,849 2,360 7,374 

Grandes Contratos 2,850 8,550 2,280 7,125 

Empresas Lava-Jato 327 981 262 818 

Empresas Cartel 243 729 194 607 

Participação (%) 56% 54% 44% 46% 

Fonte: CEPESPData Elaboração dos autores  

 

  

                                                 
33 Note-se que estamos utilizando somente os contratos da Petrobrás, não todos os contratos com o 
governo federal.  
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3.2.2 Agregação de transação “de baixo para cima” 

As transações individuais descritas nas sentenças da Lava Jato contêm apenas uma 

pequena amostra do total de transações ilícitas já descobertas na operação, mas, como 

elas já foram julgadas em primeira instância, tratam-se de estimativas menos 

especulativas que outras avaliações disponíveis. Muitas das transações ilícitas não foram 

incluídas na estimativa produzida pela nossa metodologia porque (i) elas estavam fora do 

escopo da investigação criminal da Lava Jato; (ii) não foi encontrada evidência suficiente 

pelas autoridades; ou (iii) os autores da ação (MPF) selecionaram de maneira estratégica 

transações que tinha maior evidência ou maior chance de gerar condenações.  

Essa metodologia é mais conservadora, no sentido de que fornece uma estimativa 

confiável de limite inferior do financiamento ilícito, mas é a menos abrangente porque é 

uma sub-representação conhecida do conjunto total de transações. As sentenças da Lava 

Jato, no entanto, detalham um número significativo de transações, das quais fomos 

capazes de identificar e agregar os valores financeiros envolvidos. 

Metodologia de estimativas a partir das transações descritas pela Lava Jato 

Para desviar recursos e ocultar suas atividades, os crimes financeiros são 

procedimentos intrinsecamente complexos e, portanto, o principal desafio metodológico 

é identificar e codificar cada transação. Nosso método exige que seja definido o que conta 

como uma única transação. Entendemos como uma transação aqui uma transferência de 

recursos entre uma fonte, que pode ser uma empresa ou um indivíduo, para um 

determinado beneficiário, que pode ser um agente público, um “doleiro” ou até um 

partido, possibilitando visualizar o fluxo do dinheiro entre agentes. Isolar essas transações 

é complicado devido à natureza parcial e não sistemática do modo como as informações 

são relatadas nas sentenças e devido ao processo em vários estágios pelo qual as 

transações financeiras ocorreram, com os valores sendo divididos, recombinados e 

redirecionados.  

O uso final dos recursos nem sempre é explicitamente relatado ou confirmado nos 

documentos da Lava Jato, que, em vez disso, se concentram na ocorrência de atividades 

criminosas. Por isso, não é uma tarefa trivial identificar as transações que contribuíram 

para o financiamento da campanha eleitoral. Dada a complexidade desta tarefa, dividimos 

a análise em três etapas: 
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a. Primeiro, codificamos todas as transações individuais relevantes dos documentos 

da Lava Jato em uma única planilha com informações detalhadas sobre a natureza 

da transação.  

b. Em segundo lugar, classificamos cada transação de acordo com o grau de 

evidência de que ela contribuiu para o financiamento ilegal de campanhas.  

c. Em terceiro lugar, agregamos cada categoria de evidência para produzir uma série 

de estimativas para a quantidade total de recursos usados para financiamento 

ilegal de campanha. 

Na primeira etapa da codificação o maior desafio é identificar isoladamente o que é 

uma transação. Para isso, adotamos as seguintes regras para categorizar as evidências nas 

sentenças como transações distintas: 

1. Codificamos apenas transações localizadas na parte da fundamentação da 

sentença, que se refere às transações percebidas como comprovadas no juízo no 

caso e não aquelas citadas nas alegações da acusação e defesa. 

2. Para limitar a complexidade das transações e focar no objetivo final e nos 

beneficiários dos recursos, incluímos apenas as transações em que a origem 

financeira e o destino estavam no texto. Quaisquer intermediários ou maquiagem 

financeira dos recursos (como lavagem de dinheiro) não foram tratados como 

transações separadas. Esta limitação foi importante em termos analíticos, pois o 

MPF e judiciário podem tratar o desvio dos recursos, a lavagem do dinheiro e o 

pagamento como 3 transações diferentes para fins de imputação criminal.  

3. Para as numerosas transações envolvendo lavagem de dinheiro, tratamos isso 

como um fluxo intermediário de recursos excluído, dado que é ambíguo se os 

fundos resultantes são redirecionados para o financiamento de campanha. No 

entanto, quando a lavagem de dinheiro envolve diretamente uma organização 

política ou um político ativo, mantemos a transação para capturar a possível 

conexão com a política.  

4. Consideramos uma única transação cada quantidade relatada de fundos à medida 

que chegava com o beneficiário final. Consequentemente, se determinados 

recursos fossem desviados de uma organização pública e dividido entre 10 

beneficiários, registraríamos isso como 10 transações distintas, permitindo-nos 
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classificar a contribuição potencial de cada componente para o financiamento de 

campanha eleitoral. 

5. Quaisquer transações onde o juiz expressou ceticismo sobre as evidências 

apresentadas ou a ocorrência da transação foram excluídas. 

6. As transações foram verificadas para garantir que não incluam entradas 

duplicadas.  

O segundo passo na análise é classificar cada transação de acordo com sua 

contribuição para o financiamento de campanha. A nossa definição de financiamento de 

campanha eleitoral inclui (i) qualquer transferência de recursos financeiros para partidos 

políticos e (ii) transferências de recursos financeiros para políticos individuais, onde há 

evidências de que os recursos foram utilizados para mobilizar apoio eleitoral. Como a 

informação nos documentos da Lava Jato raramente é conclusiva sobre o uso preciso do 

financiamento desviado, pois este não é o objetivo final da ação judicial, diferenciamos a 

probabilidade de recursos serem usados para financiamento de campanha de acordo com 

a força das evidências apresentadas nas sentenças. Também é importante ressaltar que 

não assumimos aqui que o financiamento da campanha não foi declarado ao TSE: na 

verdade, descobrimos casos em que fundos adquiridos ilegalmente são legalmente 

declarados como contribuições à campanha. 

Como mostrado na tabela 3.5 abaixo, distinguimos três níveis de evidências que 

sugerem que recursos foram usados para financiar campanhas eleitorais. O nível mais alto 

de evidência é reservado para transações financeiras que podem ser verificadas usando 

fontes de dados independentes dos documentos da Lava Jato. A seguinte categoria exige 

provas concretas de uso eleitoral da transação financeira presente nos documentos da 

Lava Jato, o que pode incluir a menção do uso eleitoral por uma testemunha, colaborador 

ou pelo juiz, ou evidências documentais.  A categoria final indica que há evidência 

insuficiente de qualquer uso eleitoral. Acreditamos que há um alto padrão de evidência 

sendo aplicado, uma vez que a inclusão dessas informações na sentença final indica que 

ela foi revisada repetidamente e considerada uma parte confiável da investigação. Como 

a sentença é um processo criminal e não se destina a medir o financiamento de campanhas 

ilícitas, a ausência de provas adicionais nos documentos não precisa indicar uma 

probabilidade menor de que os fundos não tenham sido usados para fins eleitorais, apenas 

que não temos acesso imediato à evidência corroborativa. 
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Tabela 3.5. Padrões de Evidência para Classificar Evidências de Financiamento de 

Campanha Eleitoral  

Evidências 

Nível de confiança Categorias 

Evidência Verificada Registro de doação oficial ou evidência verificada com fonte externa da sentença 

pela equipe de projeto dos recursos específicos citados 

Indício na Sentença  Citação de uso para fim eleitoral, ligado com indícios concretos disponíveis no 

processo (colaboração) ou de fontes colaboradoras 

Sem indicação de 

uso eleitoral 

Documentação de uso para fins privados ou sem evidência para uso 

Depois de classificar as transações, simplesmente agregamos o valor de todas as 

transações em cada nível de evidência para estimar um intervalo do volume total de 

transações de financiamento de campanha. 

Resultados das estimativas por transações descritas pela Lava Jato 

Agregando todas as transações em nosso banco de dados, podemos estimar a 

escala de financiamento eleitoral. Há evidências de financiamento de campanha para 

39,5% do valor das transações que nós codificamos, totalizando R$ 965.098.626. Entre 

essas transações, o nível e tipo de evidência disponível varia. Conseguimos cruzar as 

evidências nas sentenças da Lava Jato contra uma segunda fonte externa (os dados oficiais 

do TSE) por apenas R$ 5.800.564 (0,2% do valor de todas as transações). No entanto, 

mais R$ 959.298.062 (39,3% de todas as transações) de transações contêm evidências 

diretas de que os recursos foram utilizados para financiamento eleitoral. No total, 

portanto, estimamos um intervalo entre R$ 5.8 milhões e R$ 965 milhões de 

financiamento eleitoral de fontes ilegais associadas à Lava Jato. 

É importante notar que este intervalo não é uma estimativa do financiamento de 

campanha não-declarado. Os R$ 5,8 milhões são a nossa estimativa mais confiável 

precisamente porque foi possível realizar uma verificação cruzada usando o banco de 

dados de contribuições eleitorais declaradas do TSE. Em vários casos, as contribuições 

de campanha que os documentos da Lava Jato indicaram foram feitas por meio de canais 

formais que não puderam ser identificados com precisão nos dados do TSE, refletindo a 

divisão, agregação e redirecionamento de recursos por meio de empresas e indivíduos 
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conectados. Portanto, R$ 5.8 milhões também é uma estimativa de limite inferior do 

financiamento de campanha declarado na Lava Jato. 

Tabela 3.6. Valores estimados de transações por Nível de Confiança 

Nivel de Confiança Valor (R$) (%) 

Evidência Verificada 5.800.564 0,2% 

Indício na Sentença 959.298.062 39,3% 

Sem indicação de uso eleitoral 1.475.481.877 60,5% 

3.2.3 Comparando as diferentes estimativas 

Não existe uma metodologia única que possa estimar com precisão o 

financiamento eleitoral ilícito. Cada metodologia tem ‘pontos cegos’ e incertezas 

refletindo a natureza oculta desses processos. A nossa estratégia é usar metodologias 

alternativas para triangular estimativas plausíveis da escala do financiamento ilícito. A 

comparação das estimativas baseadas em uma simulação da aplicação das regras 

sistemáticas reveladas pela investigação Lava Jato com aquelas baseadas em uma 

agregação das transações individuais fornece uma estimativa mais confiável do 

financiamento eleitoral, incorporando também variabilidade nas suposições de cada uma 

das metodologias. 

Como mostrado no gráfico 3.1, as estimativas baseadas em regras sugerem um 

intervalo de R$ 194 milhões a R$ 7.4 bilhões, enquanto a abordagem baseada em 

transações sugere um intervalo de R$ 5.8 milhões a R$ 965 milhões. A sobreposição 

nessas estimativas - de R$ 194 milhões a R$ 965 milhões -- sugere que as estimativas 

baseadas em regras mais conservadoras se aproximam das estimativas de 

transações. Dentro deste intervalo, nossas estimativas são consistentes com as regras 

gerais que foram aplicadas no esquema de corrupção e são apoiadas por evidências 

transacionais individuais. Valores acima dessa faixa representam a escala potencial do 

financiamento ilícito eleitoral se essas regras tivessem sido aplicadas sistematicamente a 

outros contratos e empresas, que não contam com processos judiciais sob a Lava Jato.  
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Gráfico 3.1. Comparação das Estimativas de Financiamento Eleitoral I l ícito  

 

Fonte: CEPESPData Elaboração dos autores  

3.3 Qual a relação entre o financiamento eleitoral declarado e não-declarado? 

As sentenças da Lava Jato deixam claro que os recursos de origens ilícitas podem 

encontrar seu destino em cofres partidários e de candidatos via doações declaradas e não-

declaradas. Como complemento ao exercício anterior (subseção 3.2), cruzamos, de forma 

mais ampla, os dados coletados nas sentenças da Lava Jato com as doações declaradas no 

TSE, de montante similar aos gastos apresentados na seção 2. O nosso objetivo geral é 

investigar se as doações de indivíduos e empresas citados na Lava Jato seguem padrões 

distintos, em termos de montante, crescimento e receptores, das doações de indivíduos e 

empresas não-citados na Lava Jato. Dessa maneira, nosso objetivo não é gerar novas 

estimativas comparáveis às anteriores sobre o montante dos recursos ilícitos que foram 

oficialmente declarados ao TSE, mas termos algumas medidas sobre a importância e o 

comportamento das empresas e pessoas citadas dentro das sentenças da Lava Jato nos 

dados oficiais do TSE. 

Metodologia de análise de relação entre financiamento legal e descrito pela Lava Jato  

Nossa metodologia se baseou em três procedimentos. Em primeiro lugar, 

recolhemos todos os CPFs de pessoas citadas na Lava Jato. Deve estar claro que todas as 

pessoas com os CPFs listados são réus nas sentenças, mas não necessariamente 

condenadas. Segundo, a partir dos nomes das empresas e dos consórcios citadas nas 



 

 

85 
 

transações que foram interpretadas como envolvendo recursos ilícitos na Lava Jato (as 

mesmas transações descritas na seção 3.2), coletamos os CNPJs das empresas citadas na 

Lava Jato a partir da base de dados da Receita Federal. Naturalmente, empresas não 

podem estar na condição de réus, de forma que a citação nas sentenças na Lava Jato não 

implica necessariamente a condição de suspeita, mas um critério abrangente de que 

funcionários ou sócios daquela empresa tem envolvimento direto ou indireto com as 

transações descritas nas sentenças da Lava Jato. Por fim, a partir desses CPFs e CNPJs 

coletados sistematicamente nas sentenças da Lava Jato, cruzamos com as bases de dados 

oficiais do TSE para doadores e prestadores de serviços nas eleições gerais de 2002 a 

2018.  

Deve-se notar que essa referência cruzada é um exercício imperfeito. As empresas 

foram identificadas pelo nome, mas podem operar com várias CNPJs por meio de várias 

empresas de holdings ou subcontratadas. Nós também dependemos da precisão dos 

bancos de dados do TSE.  

Deve-se ter em mente que nós não fazemos nenhuma suposição ou implicação que 

todas as doações por pessoas e empresas citadas na Lava Jato são ligadas com atividades 

ou fontes ilegais. É muito provável que muitos desses recursos provenham de atividades 

legais. Nem todos os indivíduos que são réus foram condenados e nem todas as empresas 

citadas nas transações efetivamente participaram desses acordos ilícitos. Além disso, 

mesmo para indivíduos e empresas que efetivamente se envolveram em transações ilícitas 

e fizeram pagamento de propinas via doação eleitoral oficial, não implica 

necessariamente que todas suas doações eleitorais foram o resultado de um acordo no 

qual contratos eram dados a empresas em retorno de recursos para campanhas.34 Com 

isso em mente, a análise dos resultados revela diversos padrões interessantes que devem 

ser vistos como sugestivos para pesquisas futuras.  

  

                                                 
34 Por outro lado, não conseguimos captar, com essa análise, a prática de empresas utilizarem suas 
próprias fornecedoras para fazerem doações eleitorais e assim evitar a associação entre doações 
eleitorais e as empresas “mandantes” das doações eleitorais.  
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Resultados da análise da relação financiamento legal e Lava Jato 

De saída, todos as empresas e pessoas físicas citadas na Lava Jato, movimentaram 

1.08 bilhão de reais em doações oficiais direcionadas às eleições gerais entre 2002 e 2018. 

As contribuições oficiais das empresas citadas equivalem a 7% de toda a receita reportada 

pelo TSE para o mesmo período, a qual somou 15.4 bilhões de reais. A importância das 

doações dos citados na Lava Jato para o financiamento eleitoral se torna ainda mais 

evidente pelo fato de que eles não atingiram nem mesmo 1% (104) do universo total de 

doadores (661.039) no período. No entanto, as doações declaradas são altamente 

concentradas em um pequeno número de empresas – das 484 empresas citadas na Lava 

Jato, no máximo 3.1% (15) fizeram doações declaradas ao TSE. 

Se, por um lado, foi importante a participação dos citados no financiamento 

eleitoral oficial, por outro, o mesmo não pode ser afirmado no que diz respeito à execução 

dos gastos de campanha. Pouquíssimos citados participaram das eleições como 

prestadores de serviços e o dinheiro envolvido em todo o período corresponde a apenas 

250 mil reais - 0.001% de todas as despesas eleitorais. 

Em síntese, esse quadro agregado aponta para duas conclusões. As empresas e 

indivíduos citados na Lava Jato representam uma proporção ínfima de doadores e 

prestadores de serviços declarados oficialmente ao TSE e das empresas citadas na Lava 

Jato somente uma proporção pequena (3.1%) fez contribuições eleitorais declaradas no 

TSE.  

No entanto, o montante que essas empresas e indivíduos citados declaram 

oficialmente ao TSE compõe uma parte nada desprezível (7%) de toda a receita declarada 

ao TSE no período. E como ficará claro mais adiante, o comportamento dessas empresas 

citadas na Lava Jato e que fizeram doações oficiais é marcadamente distinto daquelas 

empresas que fizeram doações oficiais, mas não foram citadas na Lava Jato: não só elas 

faziam contribuições proporcionalmente maiores como também doavam para um número 

maior de candidatos.  
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Tabela 3.7.  Volume agregado de doações eleitorais de empresas e pessoas citadas pela 

Lava Jato entre 2002 e 2014 

Lava Jato Valor (bilhões R$) % N % 

Não citados 14.32 92.99 661039 99.98 

Citados 1.08 7.01 104 0.02 

 

Tabela 3.8.  Volume agregado de despesas eleitorais executadas por empresas e pessoas 

citadas na Lava Jato entre 2002 e 2018  

 Despesa Observações 

Lava Jato (milhões R$) % N % 

Não citados 21468.12 99.999 2886635 99.999 

Citados 0.25 0.001 22 0.001 

Dado que a relevância da participação de pessoas (pessoas físicas) e de prestação 

de serviços foi baixa tanto no total de recursos declarados como no volume total doado e 

de despesas de empresas e pessoas citadas na Lava Jato, concentramo-nos nas 

contribuições de empresas (pessoas jurídicas) nas análises que se seguem.35 

O gráfico 3.2 e o gráfico 3.3 abaixo indicam que a participação das empresas 

citadas na Lava Jato, em termos de doações oficialmente declaradas no TSE, cresceu ao 

longo do tempo. Ainda que o gráfico 3.2 sugira que tanto as citadas como as não-citadas 

aumentaram as suas doações ao longo do período, o gráfico 3.3 mostra que a proporção 

dos recursos doados pelas empresas citadas saltou, respectivamente, de 3.6% a 3.3% das 

receitas em 2002 e 2006 a 12% em 2010 e, em seguida, 14.8% em 2014, sendo que o 

número de empresas citadas que fez contribuições declaradas se manteve relativamente 

estável no período (de 13 a 15 empresas, menos de 0.5% do total de doadoras em cada 

ano).  

                                                 
35 As análises de pessoas físicas e despesas (citadas e não-citadas na Lava Jato) também estão disponíveis 
caso seja considerado necessário para futuras versões deste relatório.  
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Gráfico 3.2. Receita total doada às eleições federais por empresas citadas não -citadas na 

Lava Jato entre 2002 e 2014

 

Fonte: CEPESPData Elaboração dos autores  

Gráfico 3.3. Participação de empresas  citadas e  não citadas na Lava Jato sobre o volume 

de doações entre 2002 e 2014

 

Fonte: CEPESPData Elaboração dos autores  
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Não só as empresas citadas na Lava Jato tiveram um crescimento notável na sua 

participação nas contribuições declaradas ao TSE, apesar do seu pequeno número, mas a 

maneira na qual essas empresas faziam suas contribuições diverge das empresas não-

citadas.  

As empresas citadas doavam para um número maior de candidatos do que as não 

citadas. Enquanto empresas citadas na Lava Jato fizeram, em média, doações para 14.4 

candidatos em 2002 e a 168 candidatos em 2014 (ápice da diversificação), as empresas 

não citadas fizeram contribuições em média para 1.6 candidatos em 2002 e a 8.7 em 2014 

(tabela 3.9).  

Ao mesmo tempo, a maior parte (à exceção de 2006) das contribuições declaradas 

das empresas citadas se destinava a cofres partidários e não a candidaturas, ao passo que 

as contribuições das empresas não-citadas se destinavam, em maiores proporções, a 

candidaturas individuais (gráfico 3.4).  

Essas análises possuem indicações de que as empresas citadas na Lava Jato tinham 

uma estratégia mais abrangente de contribuições eleitorais do que as empresas não-

citadas: doações em média maiores, mais diversificadas entre candidatos e mais focadas 

em partidos. Dado o pequeno número de empresas citadas na Lava Jato que fizeram 

alguma contribuição eleitoral declarada, essas análises exigem cuidados para 

extrapolação, mas elas sugerem que o conjunto de empresas citadas na Lava Jato não é, 

certamente, o doador típico nas declarações oficiais do TSE.  

Tabela 3.1. Média de candidatos que receberam doação por empresas citadas e  não 

citadas na Lava Jato entre 2002 e 2014  

 Citadas na Lava Jato Não citadas 

Ano Média Nº de candidatos Média Nº de candidatos 

2002 14.4 202 1.6 19249 

2006 23 299 1.6 30064 

2010 35.1 421 1.7 30410 

2014 168 2520 8.7 33163 
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Gráfico 3.4. Distribuição percentual das doações de empresas citadas ou não citadas na 

Lava Jato destinadas a candidaturas individuais  e partidos entre 2002 e 2014  

 

Fonte: CEPESPData Elaboração dos autores 

Em resumo, nota-se que os volumes e estratégias de doações das empresas citadas 

na Lava Jato se diferenciam das contribuições das empresas não-citadas na Lava Jato, o 

que sugere que essas empresas não são o típico doador de campanha, o que é naturalmente 

consistente com o fato de estarem citadas na Lava Jato, mas também estão relacionadas 

a seu tamanho, setor da indústria e diversos outros fatores que impedem a comparação 

direta, sem análises adicionais, entre empresas citadas e não-citadas, assim como 

quaisquer implicações causais sobre a relação entre ser citada (de forma abrangente na 

Lava Jato) e as estratégias de contribuições declaradas ao TSE.  
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Por fim, é importante contrastar os valores agregados pelas seções 3.2.1 e 3.2.2 

das regras de benefícios ilícitos do esquema da Petrobrás e a partir das transações da Lava 

Jato com os valores revelados nessa análise, a partir das declarações declaradas no TSE. 

A partir da tabela 3.8, recuperamos aproximadamente R$ 6 milhões com transações 

citadas na Lava Jato que puderam ser encontradas nos dados oficiais do TSE. Esse número 

é da ordem de magnitude menor do que a movimentação de 1.08 bilhões de contribuições 

oficiais que se referem, note, a somente cerca de 3% de todas as empresas citadas na Lava 

Jato. Existem diversas explicações consistentes com essas discrepâncias. Por exemplo, a 

Lava Jato não é, obviamente, uma auditoria de todas as contribuições e as transações e 

regras de benefícios ilícitos do esquema utilizadas nas fundamentações das sentenças, que 

se referem a um subconjunto bastante restrito das transações ilícitas – se tivéssemos 

efetivamente acesso a todo o conjunto de transações e seus objetivos (para uso eleitoral 

ou não), é possível que as discrepâncias fossem menores. Alternativamente, o cruzamento 

entre as empresas e indivíduos citados e todas suas contribuições eleitorais, sem distinção 

entre empresas cujos membros foram condenados ou quais doações têm plausivelmente 

origens em transações ilícitas (como fizemos mais rigorosamente na seção 3.2.2), é um 

exercício exploratório que nos permite uma primeira comparação do comportamento de 

empresas e indivíduos citados e não-citados. Sem análises adicionais, não é possível 

desenvolver interpretações sobre as causas e consequências dessas diferenças de 

comportamento. 

3.4 Conclusões sobre financiamento eleitoral a partir de informações da Lava 

Jato 

Medir atividades ilegais é, por definição, um exercício de adivinhação instruída, 

que busca descobrir fluxos financeiros que outros se esforçaram para esconder. Os 

documentos da Lava Jato fornecem uma janela - uma janela borrada e apenas entreaberta 

- no submundo do financiamento eleitoral. Refletindo essas dificuldades de mensuração, 

evidência e agregação, os resultados apresentados neste relatório devem ser interpretados 

com cautela considerável. Há certamente contribuições de campanha ilegais que não 

capturamos aqui - nossa metodologia é intencionalmente restrita no período de tempo e 

no escopo geográfico à investigação da Lava Jato e por um alto padrão de evidência. 

Sempre que enfrentamos dúvidas, adotamos regras conservadoras de inclusão e 
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mensuração, a fim de minimizar o risco de inclusão de transações financeiras que não 

contribuíram para as campanhas eleitorais, ou de confiar demais em testemunhas isoladas.  

Nossa estimativa triangulada sugere que o financiamento eleitoral ilícito 

provavelmente foi da ordem de pelo menos R$ 194 milhões a R$ 965 milhões durante o 

período da investigação da Lava Jato (pelo menos entre 2006 e 2012). As estimativas 

acima desse valor se baseiam em evidências menos documentadas de transações 

específicas e depoimentos sobre as regras gerais que existiam no esquema de corrupção, 

mas para fins de comparação, se essas regras fossem implementadas em todos os 

principais contratos da Petrobras nesse período, a escala de financiamento eleitoral ilícito 

teria sido uma ordem de grandeza maior: de até R$ 7.4 bilhões. Embora essas estimativas 

incluam uma incerteza considerável, elas demonstram que quantidades substanciais de 

recursos financeiros estão envolvidas no financiamento ilegal de campanhas no Brasil. 

Compreender o custo das campanhas eleitorais e possíveis opções de reforma é 

impossível sem levar em conta esses fluxos de recursos ilícitos. 

Comparando essas estimativas com a escala de financiamento legal, que nos ciclos 

eleitorais de 2002-2014 foi aproximadamente R$ 15.4 bilhões36, o financiamento ilícito 

pode constituir pelo menos entre 6% e 46% do financiamento legal, baseado apenas nos 

documentos Lava Jato e nas metodologias utilizadas neste relatório. Embora esta 

estimativa não seja tão dramática quanto a dos outros países mencionados na tabela 3.1, 

em que o financiamento ilícito é um múltiplo grande do limite legal, nossa estimativa é 

baseada em uma análise parcial das atividades corruptas e fundamentada na evidência 

detalhada de documentos legais específicos.  

É importante lembrar que aqui, mesmo dentro da operação Lava Jato, estamos 

falando de uma amostra que já foi investigada e julgada. Além de termos investigações 

em curso, em sua maior parte julgadas somente em primeira instância, ainda há quase 40 

denúncias aguardando julgamento apenas em Curitiba. Os valores estimados são 

baseados nas informações disponíveis até o momento. 

Nossa análise também enfatizou a importância de distinguir fontes de 

financiamento ilegais e doações de campanha não declaradas. Nossas estimativas incluem 

                                                 
36 Excluindo o R $ 5.8 milhões de recursos ilegais declarados para evitar contagem dupla.  
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R$ 5.8 milhões de financiamento eleitoral que foi obtido ilegalmente, mas posteriormente 

doado por meio de canais oficiais declarados. Por isso, não podemos simplesmente 

agregar nossas estimativas aqui ao financiamento de campanha declarado. Ao invés de 

presumir que a atividade corrupta está localizada nas sombras externas ao sistema oficial, 

é importante examinar as origens de todas as transações financeiras. Empresas citadas 

nos documentos da Lava Jato têm sido particularmente ativas em fazer doações 

declaradas a partidos políticos neste período. Ao cruzar essas empresas com o banco de 

dados do TSE de doações declaradas, conseguimos identificar R$ 1.08 bilhão em doações 

e um aumento significativo nas doações durante o período em que o esquema investigado 

pela Lava Jato estava em operação. Desse valor, os documentos da Lava Jato nos 

permitiram identificar especificamente apenas R$ 5.8 milhões em financiamento 

declarado, podendo sugerir ou que nossa metodologia capturou apenas uma pequena 

parcela do fluxo ilegal de recursos redirecionados para doações eleitorais, ou que as 

empresas envolvidas usaram estratégias complementares de fontes legais e ilegais de 

financiamento e doações declaradas e não declaradas. Além disso, nossa análise indica 

que as empresas citadas na Lava Jato tinham uma estratégia diferente de doação de 

empresas não-citadas: doações em média maiores, mais diversificadas entre candidatos e 

mais focadas em partidos.   

As implicações destes resultados para o financiamento político, competição e 

democracia são complexas. Além disso, as evidências sobre recursos ilícitos são 

necessariamente dados incompletos e não representativos. Há indicações, no entanto, de 

que o financiamento eleitoral ilegal, pelo menos a partir do revelado pela Lava Jato, pode 

ter sido concentrado em alguns partidos e que as empresas envolvidas em atividades 

corruptas adotaram estratégias distintas de influência via financiamento eleitoral legal. O 

custo do financiamento eleitoral ilegal pode, portanto, ir além dos valores financeiros e 

representar um risco de reduzir a competição eleitoral e de enfraquecer a democracia. A 

análise de opções alternativas para a reforma do financiamento político deve reconhecer 

tanto a escala dos recursos ilegais quanto a complexa interação entre o financiamento 

legal e o ilegal. 
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4. Financiamento político em perspectiva comparada 

Como vimos nas seções anteriores, a relação entre dinheiro e política assumiu 

destaque no debate público nos últimos anos. Tal debate se dá nos marcos do 

descontentamento em relação à classe política, que afeta a percepção que os cidadãos têm 

sobre a democracia. Dados do Latinobarômetro37 de 2017 mostram que os partidos 

políticos são as instituições nacionais que menos gozam da confiança da população, 

perdendo para o Poder Judiciário, as Forças Armadas e para a Igreja. Essa questão não é 

exclusiva aos países em desenvolvimento, mas se apresenta em caráter global, afetando 

países da Europa Ocidental e Estados Unidos, a exemplo do episódio de Chinagate, que 

envolveu doações estrangeiras – as quais são proibidas – à campanha de reeleição de Bill 

Clinton. 

Decorre disso que o debate sobre financiamento político, em geral, tende a ser 

marcado por um viés moral, implícito ou explícito, segundo o qual o dinheiro seria a raiz 

de todos os males. No entanto, como bem notam Casas e Zovato (2010), a democracia 

não tem preço, mas sim tem um custo de financiamento38. 

Como qualquer outra organização, partidos políticos necessitam de recursos para 

manutenção de sua estrutura organizacional e de suas atividades, e, principalmente, para 

custeio das campanhas eleitorais. Sob esse aspecto, o financiamento é fundamental 

inclusive para garantir que os partidos disputem com base em recursos minimamente 

equilibrados. Em última análise, as condições para consolidação e estabilidade das 

democracias passaria pela equidade no acesso e alocação de recursos pelos partidos e pela 

transparência com a qual estes últimos administram tais recursos. 

A despeito da importância do tema e do avolumado debate público sobre o 

financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, faltam trabalhos que tratem de 

maneira mais sistemática dos sistemas de financiamento político em perspectiva 

comparada, tal como se dá no campo dos estudos eleitorais e legislativos. A legislação 

sobre financiamento político deve ser entendida como instituição política que cria 

                                                 
37 http://www.latinobarometro.org/ 
38 ZOVATTO, Daniel; CASAS-ZAMORA, Kevin. Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del 
financiamiento político en América Latina. Revista Nueva Sociedad 225, Enero - Febrero 2010, ISSN: 
0251-3552. 

http://www.latinobarometro.org/
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sistemas de incentivos dentro de um contexto, o que significa que seus efeitos dependem 

da interação com o conjunto de suas respectivas características estruturais, institucionais 

e conjunturais. 

Como notam Reis et al. (2015), em parte esta lacuna se deve ao fato de a literatura 

ter se confinado no interior de debates com pendor normativo de natureza jurídica, sem 

potencial explanatório ou inferencial que possibilite relacionar efeitos recíprocos entre os 

sistemas eleitorais e formas de financiamento adotadas de forma sistemática. Todavia, a 

disponibilidade de dados mais abrangentes sobre as regras de financiamento em 

diferentes países tem propiciado a constituição de uma agenda comparada sobre o tema39.  

Tais considerações são particularmente importantes se tratando de mudança 

institucional. Cada região enfrenta desafios particulares de acordo com seu próprio 

contexto – o abuso dos recursos estatais pelos partidos no poder e as redes clientelistas 

na África; o financiamento ilícito do narcotráfico e outras organizações criminosas na 

América Latina; o domínio de interesses empresariais e a comercialização da política com 

novas formas de campanha extremamente caras na Ásia; a alta dependência de grandes 

doadores privados e os limites de transparência das doações nos países anglófonos; ou a 

alta dependência do Estado que sustenta atores políticos fora de contato com a realidade 

social e a corrupção política na Europa. Assim, não há um modelo único que seja 

funcional a todos os países.  

De forma complementar às análises feitas nas seções anteriores, nosso objetivo é 

apresentar um mapa panorâmico dos principais atributos que devem orientar uma 

classificação dos diferentes tipos de sistemas de financiamento eleitoral, e com isso 

subsidiar o debate público que está sempre às voltas com propostas de reforma. O ponto 

de partida de qualquer reforma deve ser, a partir de um diagnóstico sobre o arranjo em 

vigor, aferir o que deve ser alterado com vistas a produzir os efeitos desejados no processo 

democrático. 

                                                 
39 Tal panorama é resultado do trabalho produzido pelo Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA), que classificou para 180 países de acordo com 43 variáveis relativas às regras de 
financiamento político. O Banco de Dados de Financiamento Político se constitui como a principal 
referência atual para tratar do tema, possibilitando o avanço desta agenda em perspectiva comparada, e 
será amplamente utilizada neste material. A base e o respectivo relatório produzido pela fundação se 
encontram disponíveis em https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database. 
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Frequentemente, alterações na regulamentação do sistema de financiamento são 

medidas reativas para situações de crise, mas é necessário ter um panorama mais amplo 

a respeito do funcionamento do sistema como um todo, pois as regras não são criadas no 

vazio, e sim em contextos reais que trazem desafios específicos. A questão central então 

é: quais os objetivos devem orientar a mudança e quais efeitos se espera produzir no 

sistema de financiamento?  

Em uma definição geral, o financiamento político se refere a todo dinheiro 

utilizado no processo político. Neste texto, o foco será no processo eleitoral, envolvendo 

as atividades dos partidos políticos e de campanhas eleitorais nesse momento.  

4.1 Formas de regulamentação do financiamento político 

Com vistas a lidar com tais dilemas, as democracias modernas tendem a 

estabelecer regras quanto ao financiamento político. Ainda que com variações, entre 

países que controlam há séculos o financiamento e países que apenas nas últimas épocas 

passaram a legislar sobre o assunto, dos 180 países observados no Banco de Dados do 

Idea sobre Financiamento Político, todos apresentaram algum tipo de regulamentação 

sobre o fluxo de dinheiro na política. Tais regras dizem respeito a provisões para (1) o 

financiamento público, incluído o indireto, como o acesso aos meios de comunicação 

privados e públicos; (2) o financiamento privado, ressalvadas as proibições de 

determinadas fontes; (3) os limites de gastos; e (4) a prestação de contas eleitorais.  

4.1.1 Financiamento público 

A natureza dos recursos captados pelos partidos é característica fundamental dos 

sistemas de financiamento político. Em contexto internacional, os partidos tornam-se 

cada vez mais profissionalizados e mais dependentes de fontes externas de financiamento, 

sendo o Estado um de seus provedores. O IDEA aponta um aumento global no 

financiamento de partidos políticos por meio de subsídios públicos: 68,3% dos países 

observados oferecem algum tipo de financiamento público direto, mediante a 

transferência de recursos aos partidos ou candidatos, em que pesem as diferenças quanto 

à proporção em relação ao total dos recursos com os quais contam os partidos.   
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Em uma definição mais ampla, o financiamento público se refere aos recursos 

públicos alocados em benefício dos partidos e das campanhas. Registra-se que tal forma 

de financiamento teve origem no início do século XX e se expandiu a partir de então, 

principalmente entre países da Europa e da América Latina40.  

No contexto europeu, onde surgem os primeiros partidos políticos de ampla base 

popular, a adoção do financiamento público estaria associada à necessidade destas 

organizações passarem a buscar outras formas de financiamento com o declínio do 

ativismo partidário e redução do número de filiados. Partindo dessa perspectiva, alguns 

autores constataram que, em grande parte das democracias ocidentais a fonte de 

financiamento preferida passou a ser o tesouro público, de modo que o sustento da vida 

                                                 
40 BRAGA, Maria do Socorro Sousa; BOURDOUKAN, Adla. “Partidos políticos no Brasil: organização 
partidária, competição eleitoral e financiamento público”. Perspectivas, São Paulo, v. 35, p. 117-148, 
jan./jun, 2009. 
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organizacional de muitos partidos passou a ser bastante dependente das subvenções 

estatais41. 

Na América Latina há também forte tradição de financiamento público, adotado 

como maneira de coibir a incidência de interesses particulares na política – 

nomeadamente, interesses empresariais ou mesmo do narcotráfico por vias de 

financiamento ilegal – e de mitigar os altos níveis de corrupção42. Países anglófonos, por 

sua vez, assim como países asiáticos e africanos, comparativamente a essas outras regiões, 

apresentam níveis mais baixos de dependência do financiamento público43.  

Tabela 4.1. Características regionais  do f inanciamento público 

África44  Há casos de países onde não há fundos públicos fornecidos, apesar das 
disposições, e casos em que o financiamento público das campanhas eleitorais é 
fornecido tarde demais para ajudar na montagem das campanhas. 

 Em termos per capita, Marrocos está entre os mais altos níveis de financiamento 
público per capita (mais de I$ 1 por cidadão), em comparação com cerca de I$ 
0,35 na África do Sul, I$ 0,14 em Moçambique e I$ 0,03 na Etiópia. 

 Não se sabe exatamente quanto isso representa do rendimento total dos 
partidos, uma vez que não existem dados confiáveis de prestação de contas. 

 Partidos muito pequenos não se qualificam para o financiamento público. Há, no 
entanto, relatos casos em que partidos parecem não ter vida permanente real, 
mas só passaram a existir para obtenção de acesso a fundos públicos. 

 O financiamento público tem pouca influência sobre o funcionamento global dos 
partidos políticos e das campanhas eleitorais na maioria dos países africanos. 

América 
Latina45 

 O financiamento público é forte na região e há evidências de sua crescente 
importância para a receita total dos partidos: no México, Colômbia e Uruguai a 
dos candidatos à presidência em relação aos fundos públicos está na casa dos 
80%. 

 O primeiro país a introduzir o financiamento público é o Uruguai (1928). 
 O caso da Venezuela se constitui como uma exceção ao vetar o uso de recursos 

públicos para financiamento tanto de partidos quanto de campanhas eleitorais. 
 O financiamento público ajudou a criar uma competição política mais equitativa e 

também fortalecer a solidez institucional, mas não parece ter conduzido a uma 
redução na corrupção na região. 

 Numerosas crises políticas geradas por financiamento público ilícito por meio de 
contas confidenciais ou entradas encobertas. 

                                                 
41   Essa discussão pode ser encontrada no trabalho de Richard Katz e Peter Mair (1995) sobre a 
transformações dos modelos de organização partidária e a emergências dos partidos de cartel. Cartel pois, 
uma vez no governo, os partidos tenderiam promover leis favoráveis à sua própria reprodução, se 
aproveitando do privilégio público para aumentar seus próprios recursos, melhorar sua posição e se 
perpetuar no poder. 
42 ZOVATTO, Daniel. Financiamento dos partidos e campanhas eleitorais da América Latica. Opinião 
Pública, Campinas, Vol XI, nº 2, Outubro, 2005, p. 287-336. 
43 Embora seja possível estimar analiticamente este quadro, não é possível criar uma medida confiável 
que permita comparar com precisão o peso do financiamento público para os partidos, pois a 
disponibilidade e confiabilidade dos dados de prestação de contas varia muito de país a país. 
44 Inclui os 54 países do continente africano. 
45 Inclui os 20 países continentais ao sul dos Estados Unidos. 
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 Cerca de um terço dos países da região introduziram uma reserva de recursos 
públicos para promover a igualdade de gênero entre candidatos, o que é uma 
percentagem mais elevada do que no resto do mundo. 

Ásia46  A baixa institucionalização dos partidos políticos contrasta com altos graus de 
comercialização47 da política, de modo que maior parte dos fundos dos partidos é 
mobilizada para as eleições e gastos em campanhas. 

 Poucos registros de fornecimento regular de subsídios estatais. 
 Os regimes de financiamento mais generosos são encontrados no nordeste da 

Ásia: no Japão, subsídios públicos respondem por pelo menos metade das 
receitas totais para os maiores partidos. 

 Observa-se alguma tendência de expansão do financiamento público na região, 
mas também há contra tendências, já que a região é marcada por grande 
diversidade. 

 Há casos em que os subsídios públicos são destinados a fins específicos: na 
Indonésia, 60% dos recursos necessitam ser gastos nos programas de educação 
dos eleitores. 

Europa 
Setentrional, 
Ocidental e 
Meridional48 

 O financiamento público foi introduzido para ajudar a neutralizar o declínio na 
filiação partidária e cobrir o aumento dos custos da política. 

 A forte regulamentação das finanças acompanhou a introdução do financiamento 
público, o que não necessariamente significou solução para os problemas de 
corrupção. 

 O financiamento público é responsável, em média, por mais da metade das 
receitas totais de partidos políticos na região, registrando-se ainda que os 
partidos em muitos países recebem de 70 a 85% de sua receita por meios 
públicos. 

 Paradoxo: O Estado ajuda a manter organizações políticas que têm fracos vínculos 
com a sociedade, sob o risco de sustentar atores políticos burocratizados que 
estão presentes apenas em nível institucional. 

Países 
anglófonos49 

 Os montantes diferem muito entre os países, mas o acesso ao financiamento 
público em todos eles depende de um limiar de votos. 

 O financiamento público é mais robusto no Canadá e na Irlanda, porém 
insignificante nos EUA. 

 O Reino Unido, que para os padrões europeus continentais oferece um nível 
muito baixo de financiamento público, fornece subsídios para o trabalho 
parlamentar dos partidos de oposição, destinado a compensar as vantagens 
associadas ao controle do aparelho de governo. 

 De maneira geral, os níveis relativos de financiamento público são 
significativamente menores do que nos países vizinhos). 

 Há certa relutância em regular as atividades dos partidos políticos e das 
campanhas eleitorais de forma muito específica. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 

                                                 
46 Inclui 20 países, do Afeganistão à Indonésia. 
47 Isso se refere à profissionalização da política e ao aumento dos custos globais para fazer campanha, 
onde consultores de marketing e de campanha (spin doctors) estão se tornando cada vez mais influentes. 
48 Inclui 24 países a partir de Portugal, a oeste com a Finlândia e até a Grécia a leste. 
49 Europa Ocidental, América do Norte e Oceania: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido 
(UK) e Estados Unidos da América (USA). 
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O financiamento público pode se dar ainda de maneira indireta, mediante a 

concessão de serviços gratuitos ou subsidiados, ou mesmo na forma de renúncia tributária 

como incentivo às doações privadas. Entre as formas mais recorrentes, segundo registra 

o IDEA, estão incluídos benefícios fiscais, impressão de material e de cédulas eleitorais50, 

espaço para material de campanha, postagem por correio e transporte subsidiados ou 

gratuitos, instalações para reuniões de campanha, ferramentas de comunicação para 

eventos de eleições, entre outros. Ademais, entre as formas de financiamento público 

indireto – a qual será discutida em maior detalhe adiante – está o acesso gratuito ou 

subsidiado dos partidos políticos aos meios de comunicação, estatais ou privados. 

O princípio geral quanto ao financiamento público diz respeito à garantia de 

recursos para que as diferentes forças políticas tenham condições mínimas de atingir o 

eleitorado, tornando a disputa política mais igualitária e plural. De modo complementar, 

busca-se com esse tipo de financiamento atenuar as vantagens dos concorrentes com 

acesso a recursos mais significativos, já que a todos os partidos seria garantido um nível 

adequado de recursos – em outras palavras, diminuir o impacto das assimetrias da 

sociedade na disputa política.  

Haveria ainda uma vantagem adicional pelo incentivo a que os partidos sigam 

regras relativas a limites de gastos e prestação de contas, por exemplo, como condição 

para acessar os fundos do financiamento público. Por se tratarem de recursos públicos, os 

princípios de transparência e de controle estariam mais garantidos, contra o que se pode 

argumentar que a independência dos partidos em relação ao Estado pode ser 

comprometida. 

As críticas mais gerais com relação ao financiamento público dizem respeito à 

dependência crônica dos partidos em relação aos recursos estatais e consequente descarte 

das bases de filiados e do trabalho militante; à diminuição da liberdade dos partidos e; o 

mais corrente, desperdício de tesouro público que de outra forma poderia ser investido 

em políticas públicas.  

  

                                                 
50 Alguns países que utilizam cédulas de papel em suas votações não possuem cédulas oficiais, sendo 
responsabilidade dos partidos políticos a impressão e distribuição das cédulas usadas para votação no dia 
da eleição. 
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Tabela 4.2. Financiamento Público –  Princípios e Problemas 

Princípios Gerais Principais Problemas 

 Proporcionar que as diferentes forças políticas 

atinjam o eleitorado, tornando a disputa 

política mais plural; 

 Diminuir o impacto das desigualdades de 

recursos entre os atores, nivelando a disputa 

política e a tornando mais igualitária; 

 Estimular o respeito aos limites de gastos e às 

regras de prestação de contas, ou mesmo 

servir a objetivos positivos, como a igualdade 

de gênero. 

 Desperdício de tesouro público que de outra 

forma poderia ser investido em políticas 

públicas; 

 Dependência crônica em relação aos recursos 

estatais leva à burocratização e pode 

comprometer liberdade dos partidos políticos. 

 Reduz a importância do trabalho militante e da 

filiação partidária, levando ao distanciamento 

do partido em relação a suas bases. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 

Em relação à aplicação do princípio, a discussão diz respeito a quais os critérios 

de elegibilidade para o acesso e de alocação dos fundos públicos. Garantir acesso a todas 

as siglas registradas cria incentivos para que partidos sejam formados ou mesmo cindidos 

com objetivo exclusivo de obter financiamento do Estado, levando a desperdícios 

significativos com partidos sem nenhuma expressão eleitoral, além de incentivar o 

aumento da fragmentação partidária. Com efeito, segundo o IDEA, em nível mundial, 

apenas 7% dos países da amostra fornecem financiamento de forma igual. Sendo assim, 

a maioria dos países tende a estabelecer barreiras legais para conceder os recursos e a 

utilizar fórmulas de distribuição considerando a proporção de votos ou de cadeiras obtida 

nas eleições anteriores51, para assegurar que os partidos tenham o mínimo de 

enraizamento eleitoral para acessar o financiamento público. Estabelecer limiares muito 

elevados, por outro lado, pode se constituir como impeditivo para que novas forças 

políticas se estabeleçam e reproduzir a vantagem de quem já está no poder, já que a maior 

parte do dinheiro público pode acabar com o partido do governo.   

  

                                                 
51 O critério de cadeiras pode ser mais rigoroso do que o de votos pois, a depender do cálculo para 
converter votos em cadeiras, pode haver efeito de alocação desproporcional e consequente distorção 
da representação partidária. Ver: NICOLAU, Jairo Marconi. As Distorções na Representação dos Estados 
na Câmara dos Deputados Brasileira. Dados [online]. 1997, vol.40, n.3. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000300006  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000300006
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Tabela 4.3. Financiamento Público -  Critérios de acesso e alocação  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 

Este trade-off entre equidade e proporcionalidade tende a ser resolvido pela 

adoção de critérios híbridos, a exemplo do Brasil, o que ocorre também com a a 

Argentina, onde 20% do fundo partidário permanente é distribuído de forma igualitária 

entre todos os partidos reconhecidos e o restante de forma proporcional aos votos na 

última eleição legislativa, podendo participar da distribuição os partidos que obtiveram 

ao menos 1% dos votos52.  

                                                 
52 Fonte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm  

 Opções Considerações 

Quem deve ter 

acesso ao 

financiamento? 

Nenhum limiar  Favorece o pluralismo, mas pode induzir à fragmentação 

política e ao desperdício de recursos públicos. 

Número de 

candidatos 

apresentados 

Garante que o financiamento esteja limitado aos partidos 

ativos na eleição, mas pode induzir à criação de partidos 

apenas para acessar os recursos. 

Proporcional aos 

votos obtidos 

Garante que o acesso seja limitado às partes que tenham 

algum apoio popular comprovado, mas dificulta a entrada 

de novas forças políticas. 

Proporcional à 

representação 

parlamentar 

Exclui partidos políticos irrelevantes do ponto de vista da 

representatividade, mas reproduz a vantagem de quem já 

está no poder. 

Quando será 

distribuído o 

financiamento? 

Parte das despesas 

reembolsadas 

Apoia as atividades de angariação de fundos particulares, 

mas pode recompensar partidos com bons contatos de 

negócios. 

Regular Apoia as atividades do partido que não apenas as 

campanhas, o que pressupõe que o partido deva ser ativo 

fora do período eleitoral. 

Distribuição anterior 

à eleição 

Os partidos políticos obtêm financiamento com 

antecedência para usar em campanha eleitoral com base 

nos resultados eleitorais anteriores, o que pode não 

corresponder ao atual nível de popularidade. 

Distribuição 

posterior à eleição 

Premia o desempenho eleitoral, mas requer que os 

partidos antes levantem recursos privados para serem 

reembolsados depois. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
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No sistema de matching funds utilizado na Alemanha, que será detalhado adiante, 

o governo reembolsa aos doadores parte dos recursos privados captados pelos partidos 

políticos. O formato de subsídio posterior, seja com base nos recursos captados ou nos 

votos recebidos, pode ter efeito no controle dos gastos eleitorais, incentivando os partidos 

a serem transparentes quanto a suas operações financeiras. Esse formato, no entanto, pode 

desfavorecer partidos com menos recursos financeiros e menor capacidade de crédito. 

4.1.2  Acesso aos meios de comunicação  

O financiamento público indireto por meio do acesso gratuito ou subsidiado a 

meios de comunicação, públicos ou privados, é bastante relevante em vista da importância 

da televisão e do rádio como meios tradicionais de transmitir aos eleitores a mensagem 

dos partidos com grande alcance53. Pelos dados do IDEA, em 64,4% dos países há 

provisão de acesso gratuito à mídia aos partidos políticos.  

Tal como com financiamento público direto, a discussão diz respeito à maneira de 

distribuir o acesso deste recurso aos partidos, em consideração a princípios básicos como 

o da equidade e do acesso à informação. Opções como as feitas pelo Brasil, de conceder 

acesso ao horário eleitoral gratuito na medida da representatividade de cada coligação, 

combinada à proibição de propaganda paga no rádio e TV, a priori dificulta a entrada de 

novos partidos políticoa e candidatos outsiders ao concentrar excessivamente o tempo de 

                                                 
53 A difusão dos meios de comunicação de massa é tida inclusive como decisiva para a transformação das 
organizações partidárias clássicas, já que lideranças podem apelar diretamente aos eleitores e o 
marketing político passa a substituir a necessidade do ativismo partidário para mobilização do eleitorado. 

Matching Funds 

O matching é um mecanismo de emparelhamento de doações por um fundo público. As 

doações recebidas são igualadas ou complementadas, estabelecido um teto para este valor. 

 Nas eleições presidenciais americanas os primeiros US$ 250 doados por cada 

doador individual são igualados por um fundo público federal. 

 Nas eleições locais de NYC, na eleição de 2021 cada contribuição de US$ 10 pode 

significar uma complementação pública de até US$ 90. Para participar do programa 

os candidatos devem concordar em respeitar limites de gastos pré-estabelecidos e 

ter uma arrecadação mínima de doações individuais. 

 Nas eleições alemãs o matching é de € 0,38 por cada euro recebido de doações de 

“pessoas naturais” até o limite de € 3.300. 



 

 

104 
 

TV entre os maiores partidos – embora tal dificuldade de acomodação seja inerente ao 

sistema proporcional de lista aberta, pela profusão de candidaturas. 

Outros temas que permeiam esta discussão dizem respeito à vinculação dos donos 

dos meios de comunicação a forças políticas; à baixa audiência das emissoras de TV e 

rádios estatais, que leva à contratação de meios privados, pouco regulamentados em 

muitos casos; e, principalmente, à desatualização dos marcos regulatórios com a 

revolução das formas de comunicação pelo uso da internet, por exemplo.  

A possibilidade de contratar meios privados, portanto, pode produzir 

desequilíbrios, ao passo que estes são de mais difícil controle e são justamente os 

candidatos que dispõem de mais recursos que podem acessá-los. Por essa razão há países 

que restringem a contratação de publicidade paga, como é o caso da França, que proíbe a 

propaganda comercial em qualquer meio de comunicação audiovisual no período que 

antecede a eleição. 

4.1.3 Financiamento Privado 

O financiamento político exclusivamente público é uma excepcionalidade54 e a 

maioria dos países se constituem como sistemas mistos, em que os partidos contam tanto 

com recursos públicos como com doações privadas – contribuições de filiados, doações 

de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Reconhece-se que o financiamento privado – 

compreendendo todos os recursos com origem no patrimônio de particulares, pessoas 

físicas ou jurídicas – não só é necessário, inclusive para desonerar o poder público, como 

é legítimo, pois pode incentivar os partidos a construir pontes com suas bases de apoio na 

sociedade, assim como a melhorar a eficiência na gestão de seus orçamentos55. 

A controvérsia quanto ao financiamento privado gira em torno dos riscos de 

influência indevida sobre a política, seja por meio da compra de votos, tráfico de 

influências ou captura da agenda do Estado por grupos de interesse. De um lado, a própria 

                                                 
54 O Butão é correntemente apontado como um caso especial em que as campanhas são totalmente 
financiadas pelo dinheiro público. De fato, os fundos públicos são destinados exclusivamente à realização 
de campanhas e não são permitidas outras fontes de financiamento, de modo que os partidos políticos 
se queixam de que há falta de recursos. No entanto, são permitidas doações privadas nos períodos fora 
da eleição. Ainda segundo os dados do IDEA, a Tunísia é um dos casos excepcionais em que doações 
privadas são proibidas por completo, forçando os candidatos a contar com o financiamento público e com 
fundos próprios. 
55 ZOVATTO, Daniel. Op. cit., p. 305 
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competição eleitoral se desequilibra, uma vez que o fluxo de dinheiro privado tende a 

beneficiar os grandes partidos e candidatos com potencial de vitória. De outro, políticos 

podem passar a ser mais responsáveis perante seus financiadores do que perante os 

eleitores quando o acesso a recursos privados se torna um fator determinante. A influência 

assimétrica que certos atores podem exercer a partir de seu poder econômico, em última 

análise, subverteria o princípio democrático do “uma pessoa um voto”.  

Tabela 4.4. Financiamento Privado –  Princípios e  Problemas 

Princípios Gerais Principais Problemas 

 Desonerar os cofres públicos em um contexto 

onde os partidos tornam-se cada vez mais 

dependentes de fontes externas de 

financiamento. 

 Incentivar os partidos a buscar apoio em suas 

bases sociais e a criar redes de simpatizantes. 

 Melhorar a eficiência na gestão de seus 

orçamentos. 

 Conferir liberdade de organização aos 

partidos.  

 Potenciais riscos de influência indevida de 

agentes privados sobre a política. 

 Transposição das assimetrias de poder pré-

existentes na sociedade à arena política, 

tornando a disputa desigual. 

 Tendência à reprodução do status quo, pois 

tendem a angariar mais apoio aqueles com 

mais chance de vitória. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 

Dadas estas questões, a maioria dos países estabelece regras que melhor 

respondam aos desafios de seu contexto – a Suíça é um raro exemplo onde não há 

qualquer regulamentação para o financiamento privado de campanha, empresarial ou de 

pessoas físicas. Em geral, as regulamentações nesse campo versam sobre quem tem 

direito de contribuir e quais os tipos de doações que ficam proibidas, visando a coibir 

determinadas influências sobre o processo democrático, e quais os limites das 

contribuições dos doadores elegíveis, visando a limitar sua influência. 

As proibições mais frequentes, segundo os dados do IDEA, se referem às doações 

estrangeiras, sejam de governos, entidades ou indivíduos (com o objetivo de resguardar 

o processo eleitoral contra a influência de interesses externos, como é o caso de Israel e 

da Rússia); às contribuições anônimas (para garantir a transparência do financiamento 

dos partidos e o controle do cumprimento das normas de financiamento político); às 

doações de entidades públicas ou de corporações com contratos com o setor público (para 

evitar o uso de recursos públicos para fins políticos e as doações de contrapartida); e às 

doações de sindicatos (para evitar a influência de associações de interesses organizadas, 

ou mesmo para equilibrar a proibição de doações de empresas). 
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Tabela 4.5. Financiamento Privado –  Proibições 

Principais Proibições % de Países 

Doações estrangeiras 67,2% 

Doações anônimas 55,6% 

Doações de empresas de capital misto 47,2% 

Doações de empresas em geral 27,8% 

Doações sindicais 24,4% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 

No que diz respeito às doações de empresas, estas ficam restringidas em 27,8% 

dos países da amostragem do IDEA, a exemplo da França e do México, onde são proibidas 

as doações de pessoa jurídica, e desde 2015 do Brasil, segundo as mudanças na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na legislação. Segundo o IDEA, tal 

proibição tende a não ser desejada, uma vez que pode desvincular os partidos de sua base 

de apoio e, sobretudo, incentivam doações ocultas. No entanto, cerca de 60% dos países 

estabelecem algum limite quanto ao montante com o qual um doador privado pode 

contribuir para um partido durante as eleições.  

Argumenta-se inclusive que o objetivo de mitigar as assimetrias entre os partidos 

por meio do financiamento público torna-se inócuo caso não seja combinado com limites 

de doações e de gastos, já que a diferença relativa entre os concorrentes não será alterada. 

De modo geral, a preocupação é limitar a influência que qualquer doador possa ter sobre 

um partido político ou candidato e, consequentemente, sobre o processo político como 

um todo. Limitam-se as doações com o objetivo de evitar a captura de um partido por um 

ou poucos doadores mais propensos a financiar sua campanha. Assim, uma das saídas é 

estabelecer tetos para as doações privadas, que podem ser fixados nominalmente ou em 

termos proporcionais, seja em relação à renda ou faturamento do doador, ou em relação 

ao montante total de recursos arrecadados pelo partido.  

Se os limites forem muito permissivos, não haverá qualquer impacto para coibir 

abusos e distorções. Por outro lado, a adoção de regras que não podem ser observadas e 

impostas com relativa eficácia tende a se dar sob pena de produzir males ainda maiores, 
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como a criação de um mercado clandestino de financiamento político56. Na prática, as 

doações empresariais de médio e grande porte constituem os maiores desafios no que diz 

respeito ao controle do financiamento político, de modo que alguns especialistas afirmam 

que a alternativa às proibições e limitações seria o uso de mecanismos de prestação de 

contas e de divulgação ampla – os quais serão discutidos adiante – para aumentar a 

transparência do financiamento político. 

Tabela 4.6. Financiamento Privado –  Limites de doações  

Outro aspecto do financiamento privado é se ficam ou não permitidas doações 

diretamente aos candidatos individuais, ou se as doações são feitas ao partido, que por 

sua vez determina a alocação dos recursos para repassá-los aos candidatos individuais – 

como tende a acontecer com o fundo público. Por exemplo, em países como o Brasil e os 

Estados Unidos, a despeito dos sistemas eleitorais distintos, as campanhas para deputado 

federal são centradas nos candidatos: no Brasil, pela adoção do método proporcional com 

lista aberta, nos Estados Unidos, pela adoção dos distritos uninominais – de modo que os 

candidatos disputam votos entre si e podem arrecadar fundos de forma autônoma. Já em 

algumas partes da Europa, por exemplo, é considerado crucial que os partidos políticos 

sejam a referência de funcionamento do sistema político, inclusive nos períodos fora da 

eleição. Trata-se, no limite, de discutir o quanto se espera fortalecer os partidos políticos 

                                                 
56 REIS, Bruno R. W. et al. Reforma Política e Financiamento de Campanhas: Anotações para uma 
taxonomia do financiamento eleitoral. 35º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, 2011. 
57 Argumenta-se que no Brasil, por exemplo, a limitação das doações estabelecida em relação à renda do 
doador parece antes voltada para proteger os doadores contra “extorsão” excessiva pelos candidatos. 
Ver: REIS, Bruno R. W. et al. Reforma Política e Financiamento de Campanhas: Anotações para uma 
taxonomia do financiamento eleitoral. 35º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, 2011, p. 12.  

 Opções Considerações 

Quais os limites 

para as doações 

no que se refere 

ao valor doado? 

Limites fixos Estabelece patamares claros quanto aos custos globais 

esperados da eleição, mas pode não levar em conta as 

variações no tamanho dos distritos eleitorais 

Limite proporcional à 

renda ou faturamento do 

doador 

Visa a coibir a influência desmensurada de doadores, mas 

não resolve os problemas de assimetria de recursos 

(doadores poderosos economicamente poderão doar mais 

e segue sendo possível que um candidato conte com 

apenas um doador)57 

Limite proporcional ao 

conjunto dos recursos 

levantados pelo candidato 

ou partido 

Também visa a coibir a influência desmensurada de 

doadores, mas consegue controlar a excessiva 

dependência do candidato ou partido em relação a um ou 

poucos doadores  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 
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como unidades de agregação ou o quanto se deseja encorajar candidatos independentes – 

o que acarreta implicações para a prestação de contas, por exemplo. 

4.1.4 Controle de gastos 

Partidos e candidatos injetam altas cifras em pesquisas de opinião, assessores 

políticos, marqueteiros e anúncios publicitários em meios de comunicação. Nos Estados 

Unidos, modelo de referência da técnica mercadológica aplicada às eleições, as eleições 

parlamentares de 2018 custaram cerca de 5,7 bilhões de dólares58. A profissionalização 

da política e consequente elevação dos gastos eleitorais dos partidos se converteu em uma 

das principais preocupações no debate global a respeito do financiamento político, já que 

os partidos são impelidos a buscar fundos a partir de uma ampla variedade de fontes para 

manterem-se competitivos. Assim, junto aos limites de doação, o estabelecimento de tetos 

de gastos visa a coibir a influência desmensurada do dinheiro na política. 

A compra de votos e o uso de recursos públicos para fins partidários, para além 

do financiamento regulamentado, são proibidos em quase toda parte. Para além dessas 

interdições mais gerais, são comuns limites sobre quanto os partidos políticos e 

candidatos estão autorizados a gastar em suas campanhas, com o objetivo de reduzir as 

vantagens daqueles que dispõem de acesso a recursos significativamente superiores aos 

demais. Os limites de doação, mais voltados a regular a influência de doadores 

individuais, não incide sobre candidatos com potencial de levantar um grande número de 

doações, por exemplo, enquanto o teto de gastos serve melhor ao propósito de reduzir a 

despesa total das campanhas. Isso é válido, sobretudo, considerando os candidatos que 

financiam suas próprias campanhas ou aqueles privilegiados pelas lideranças partidárias 

na alocação de recursos do partido. Embora em alguma medida seja de difícil controle o 

quanto um candidato pode beneficiar a si mesmo por meio dos recursos que dispõe, que 

não se restringem apenas a dinheiro, a imposição de limites de gastos visa minimamente 

a mitigar estes efeitos. 

Pelos dados do IDEA, cerca de 31,7% dos países limitam os montantes que os 

partidos podem gastar, enquanto 47,2% limitam os gastos dos candidatos. Assim como 

com os limites de doação, a eficácia do teto de gastos depende da definição de um nível 

                                                 
58 Fonte: https://www.opensecrets.org/overview/cost.php  

https://www.opensecrets.org/overview/cost.php
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adequado a que se quer conter a vantagem de quem tem acesso a mais recursos, de modo 

que as campanhas não sejam penalizadas. Estas limitações podem ser estabelecidas em 

montantes fixos, como base no tamanho dos distritos, ou ainda com base nos gastos por 

eleitor, em uma espécie de cálculo per capita. Na Colômbia, por exemplo, define-se um 

montante máximo de gastos por lista partidária, o qual será dividido entre o número de 

candidatos inscritos, resultando no teto de gastos de cada um – o que permite evitar o 

privilégio de determinados candidatos em relação aos demais por parte das lideranças. Já 

na França, define-se a despesa máxima de 38 mil euros por candidato para a eleição de 

deputados, montante este que pode ser aumentado em 0,15 euros por habitante do distrito. 

Ademais, os limites de gastos podem se referir não somente a valores, mas a tipos 

de despesas que se busca coibir (se incluem despesas com pessoal ou com publicidade, 

por exemplo). O Brasil seria um exemplo de tentativa de controle indireto sobre os gastos, 

proibindo a realização de showmícios e de distribuição de brindes aos eleitores, levando 

em conta a tradição eleitoral brasileira. 

4.1.5 Prestação de contas 

É crucial que o financiamento seja aberto e transparente para evitar corrupção e 

gerar mais confiança dos cidadãos na política. No entanto, frequentemente os partidos 

enfrentam dificuldades para realizar um controle eficiente das receitas e despesas, 

sobretudo considerando a captação de recursos diversificada por parte dos candidatos, e 

também para criar mecanismos regulares de responsabilização financeira. A despeito de 

questões relacionadas à lisura e integridade dos atores políticos, questões de ordem prática 

se impõem no que diz respeito à prestação de contas, e tal etapa do financiamento político 

é crucial para garantir que as regulamentações estabelecidas estejam sendo aplicadas. 

Argumenta-se inclusive que mais importante do que as proibições e as limitações é a 

criação de mecanismos práticos de prestação de contas e de divulgação eficazes para 

garantir a transparência do financiamento político, já que em muitos casos os relatórios 

são complicados e de difícil acesso. 

Segundo os dados do IDEA, pelo menos algum requisito de prestação de 

informações existe em quase 90% dos países, para partidos políticos e candidatos. No 

entanto, os países variam de opinião quanto aos relatórios apresentados serem ou não 

disponibilizados ao público (em cerca de 20% dos países não há nenhuma obrigação 
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quanto à publicação dos relatórios), ou se as prestações de contas devem ou não revelar a 

identidade dos doadores, sendo que em muitos países essa exigência só é feita a partir de 

determinadas quantias de doação. Esse tipo de disposição visa a um equilíbrio entre o 

direito público de saber quem financia o sistema político e a proteção da privacidade dos 

pequenos doadores, além de desonerar os procedimentos de prestação de contas. Países 

anglófonos, por exemplo, tendem a proteger a privacidade dos pequenos doadores e 

reduzir os encargos administrativos daqueles obrigados a declarar. 

Outra opção no que diz respeito à prestação de contas se refere ao momento em 

que ela é feita, se durante a campanha (em tempo real ou a intervalos fixos) ou depois das 

eleições. O argumento a favor do primeiro caso diz respeito à importância de que os 

eleitores se informem antes da votação sobre as fontes de recursos dos candidatos. Esse 

tipo de prestação de contas impacta ainda nos procedimentos, inclusive de doação – em 

tempo real, por exemplo, facilita que as doações sejam repassadas por meio eletrônico –, 

enquanto prestações de contas durante a campanha em intervalos fixos exigem 

procedimentos mais desburocratizados. 

Tabela 4.7. Prestação de contas –  Divulgação 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IDEA 

Assim, regras relativas à prestação de contas devem levar em conta este trade-off: 

exigências excessivas do ponto de vista da documentação podem reduzir o número de 

doadores e aumentar a dependência dos candidatos, enquanto baixas exigências 

administrativas podem comprometer a fidedignidade das informações prestadas.  

  

 Opções Considerações 

Publicização das 

informações 

Não publicização Em alguns países os relatórios financeiros são mantidos em 

segredo pela instituição receptora para proteger a privacidade, 

mas isso não favorece a transparência. 

Resumos Muitos países publicam somente resumos, o que pode 

desburocratizar a prestação de contas, mas também 

comprometer a transparência. 

Todas as 

informações 

recebidas 

Favorece a máxima transparência, mas não protege a 

privacidade dos doadores 
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4.2 Benchmark: Os regulamentos de financiamento político no mundo 

Em consideração à questão primordial do financiamento público, foram 

selecionados alguns países onde os recursos de tal natureza são predominantes (França e 

México), ou ainda onde foram experimentados mecanismos interessantes de aplicação do 

subsídio público (Alemanha e Colômbia), garantida certa variação no que diz respeito às 

demais características do sistema de financiamento – sobretudo quanto à regulação das 

doações privadas. Foram também trazidos exemplos de contraste, tanto onde o 

financiamento público é inexpressivo (EUA), como onde deixou de ser praticado (Itália). 

Tais países, ademais, tendem a assumir relevo quando se trata de debater financiamento 

político em perspectiva comparada. 

4.2.1 Alemanha59 

Uma das tendências apontados pelo IDEA diz respeito ao financiamento público, 

que vem aumentando em escala global. Conforme os dados apresentados, cerca de dois 

terços dos países do mundo fornecem financiamento público direto, e o aumento gradual 

nos montantes de subsídios públicos que os partidos têm se concedido por meio de 

legislação poderia ser interpretado como auto interesse60, de modo que esforços 

inovadores no sentido de reduzir a dependência do Estado são bem-vindos. Por essa razão, 

já em 2003 o Conselho da Europa recomendou que a combinação de financiamento 

público e privado é preferível e que o apoio estatal deveria ser limitado às contribuições 

razoáveis que não interferissem na independência dos partidos políticos.  

Quanto a isso, a Alemanha é apontada como um caso interessante ao incentivar a 

angariação de fundos do partido por intermédio de um mecanismo de matching funds. Lá 

se observa que as taxas de filiação são ainda bastante importantes, representando mais de 

um terço do total da renda partidária. O financiamento partidário foi introduzido em 1958, 

antes mesmo da primeira regulamentação de financiamento, introduzida em 1966. O 

fundo de financiamento para as atividades partidárias é alocado aos partidos que 

                                                 
59 Fonte: POLITICAL PARTIES ACT OF 31 JANUARY 1994 
https://www.bundeswahlleiter.de/en/dam/jcr/bceaa8ef-5c4c-40f7-ae27-
63c5f2e0aea6/parteiengesetz_engl.pdf  
60 FALGUERA, Elin; OHMAN, Magnus; JONES, Samuel (Orgs.). Financiamento de partidos políticos e 
campanhas eleitorais: Um manual sobre financiamento político. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2015, p. 143-
4. 

https://www.bundeswahlleiter.de/en/dam/jcr/bceaa8ef-5c4c-40f7-ae27-63c5f2e0aea6/parteiengesetz_engl.pdf
https://www.bundeswahlleiter.de/en/dam/jcr/bceaa8ef-5c4c-40f7-ae27-63c5f2e0aea6/parteiengesetz_engl.pdf
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obtiveram pelo menos 0,5% dos votos nas últimas eleições legislativas, que receberão 

anualmente o valor de 0,85 euro para cada voto recebido na lista partidária (valor que 

passa a 0,70 euro por voto após atingido o patamar de 4 milhões de votos válidos). 

Ademais, o referido mecanismo garante reembolso de 0,38 euro para cada euro recebido 

de outras fontes (taxas de filiação partidária, contribuições feitas pelos ocupantes de 

cargos públicos e votações de pessoa física), considerando doações até o limite de 3,3 mil 

euros. O teto anual do financiamento público é de 133 milhões de euros, a ser alocado 

entre todos os partidos, e os subsídios públicos recebidos não podem ser maiores do que 

os fundos privados levantados pelo partido em um ano. 

Não há limite para as contribuições individuais ou corporativas, assim como não 

há limites para gastos de campanha, e as regras para prestação de contas não são muito 

estritas – apenas doações privadas superiores a 10 mil euros ao ano precisam ser 

declaradas, com nome e endereço do doador, e as que excedem 50 mil euros precisam ser 

tornadas públicas imediatamente. Das poucas restrições relacionadas a doações está a 

proibição de qualquer contribuição acima de 500 euros que tenha sido feito por doador 

não identificado ou que tenha sido evidentemente transferida como doação de terceiros 

não identificados. 

Nas últimas décadas, foram alteradas as regras quanto à dedução das doações de 

campanha e em 1994 a dedução das doações corporativas foi abolida, o que supomos 

estar associado ao declínio registrado para tal modalidade de doações. Já as pessoas 

físicas podem deduzir suas contribuições, sejam doações ou taxa de filiação, até o limite 

anual de 1,5 mil euros, ou podem solicitar um crédito fiscal anual equivalente à metade 

do valor doado, até o máximo de 825 euros.  

O conjunto destas regras confere ao país um dos índices de dependência estatal 

mais baixos da Europa (em média, um terço das receitas), incentivando ainda o trabalho 

regular de base entre eleitores por meio do mecanismo de recompensação adotado que, 

junto às regras para dedução fiscal, incentiva pequenas doações. Outras vantagens 

adicionais são apontadas quanto às regras adotadas pela Alemanha, tais como a 

centralidade dos partidos – estes são responsáveis pelo financiamento das campanhas e a 

eles são destinados os recursos públicos – e a desburocratização na prestação de contas, 

cujo foco nas maiores doações garante ainda a privacidade dos pequenos doadores. 
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4.2.2 Colômbia61 

Assim como o México, a Colômbia apresenta alta dependência do financiamento 

público. Iniciativas de regulamentação foram produzidas no intuito de limitar as doações 

privadas, dentre elas a introdução de um subsídio público antecipado à eleição. O 

financiamento público permanente se dá via um fundo partidário, do qual 10% é 

distribuído em partes iguais entre todos aqueles registrados com personalidade jurídica. 

Garante-se também financiamento às campanhas eleitorais mediante sistema de reposição 

de gastos por votos válidos obtidos, que se constitui como principal mecanismo de 

financiamento público. Essas disposições, combinadas aos limites máximos para as 

despesas totais e as contribuições individuais, nivelaram significativamente a competição 

eleitoral no país. Posteriormente, foram proibidas também as doações estrangeiras e de 

recursos oriundas de atividades ilegais, assim como foram estabelecidos limiares mais 

altos para o financiamento público dos partidos.  

No entanto, entre os principais problemas apontados, sempre esteve a falta de um 

quadro regulamentar adequado que efetivamente coibisse a influência das organizações 

criminosas. Em 2011, foi estabelecido no país um ato anticorrupção, segundo o qual os 

doadores privados não poderiam participar de processos de contratação pública caso 

tivessem doado mais de 2,5% do total da arrecadação de qualquer candidato nas eleições 

anteriores. Ademais, campanhas eleitorais cujo montante de recursos gastos de origem 

privada seja superior a 200 salários mínimos devem ser administradas por um gerente de 

campanha, responsável por administrar os recursos a partir de uma única conta bancária 

registrada, sujeita a um regime especial de controle e vigilância que garanta a 

transparência no manejo de tais contas. 

Recentemente, foram criadas novas sanções para violações das regras de 

financiamento político. Todavia, embora as regras de financiamento pareçam limitar o 

papel do financiamento privado nas campanhas eleitorais, os mecanismos de controle e 

transparência parecem ser fracos, sobretudo no que diz respeito à prestação de contas62. 

                                                 
61 Fonte: LEY 1475 DE 2011 >  http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681734  
RESOLUCIÓN NÚMERO 3097 DE 2013 > https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/herramienta-aplicativo-
mecanismo-campaa-476155734  
62 CASTAÑEDA, Néstor. Electoral volatility and political finance regulation in Colombia. Bogotá: Colombia 
Internacional, (95), 2018, p. 3-24. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681734
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/herramienta-aplicativo-mecanismo-campaa-476155734
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/herramienta-aplicativo-mecanismo-campaa-476155734
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4.2.3 Estados Unidos 

O financiamento político nos Estados Unidos varia em nível estadual, contando 

com regras mais claras para as eleições federais. É previsto um mecanismo de 

financiamento público para as eleições presidenciais, que se constitui por contribuições 

tributárias dos cidadãos que optarem por aportar três dólares a um fundo de campanha em 

sua declaração de impostos federais. No entanto, são poucos os candidatos que fazem uso 

dele, e o uso de dinheiro público é preterido, pois quem aceita o financiamento fica sujeito 

a um teto de gastos e não pode mais arrecadar recursos de doações – e o fundo público é 

bastante inferior ao valor que é arrecadado pelos partidos. Para se ter uma ideia, apenas 

nas primárias presidenciais que precederam o pleito em 2016, a soma dos gastos dos pré-

candidatos atingiu a impressionante marca de $1,5 bilhão de dólares. Assim, as 

campanhas se utilizam, fundamentalmente, de financiamento privado.  

Existem limites para o quanto um cidadão pode doar (33,4 mil dólares ao ano para 

partidos e 2,7 mil dólares para candidatos) e, a rigor, empresas não podem doar 

diretamente para um candidato. No entanto, em 2010, surgiram os Comitês de Ação 

Política (chamados PACs), que passaram a ser a principal fonte de financiamento das 

campanhas. 

Estes comitês independentes não são oficialmente ligados às campanhas e podem 

arrecadar dinheiro sem limites de indivíduos e pessoas jurídicas (corporações, sindicatos, 

associações, etc) para apoiar um candidato ou atacar adversários, por meio da compra de 

anúncios de televisão, rádio e impressos e outros meios de comunicação. A restrição mais 

importante diz respeito à proibição de que os super PACs trabalhem em coordenação com 

o candidato que está apoiando, e de que gastem dinheiro em cooperação e/ou a pedido ou 

sugestão do candidato, de seu comitê de campanha ou de seu partido.  
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Fonte: Federal Election Comission  https://www.fec.gov/introduction-campaign-

finance/understanding-ways-support-federal-candidates/  

A Comissão Eleitoral Federal (FEC) define os super PACs como  

“A political committee that makes only independent expenditures may solicit and 

accept unlimited contributions from individuals, corporations, labor 

organizations and other political committees. It may not accept contributions from 

foreign nationals, federal contractors, national banks or federally chartered 

corporations. Such committees, also known as independent expenditure only 

committees, must register with the Commission and comply with all applicable 

reporting requirements of the Act”.  

E define os PACs híbridos como  

“committee that, in addition to making contributions, establishes a separate bank 

account to deposit and withdraw funds raised in unlimited amounts from 

individuals, corporations, labor organizations and/or other political committees, 

consistent with the stipulated judgment in Carey v. FEC. The funds maintained in 

this separate account will not be used to make contributions, whether direct, in-

kind or via coordinated communications, or coordinated expenditures, to federal 

candidates or committees”. 

 

https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/understanding-ways-support-federal-candidates/
https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/understanding-ways-support-federal-candidates/
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A criação dos super PACs foi fruto de decisão judicial que considerou as restrições 

a contribuições individuais e corporativas como violação inconstitucional ao direito à a 

liberdade de expressão. O mecanismo, no entanto, é fortemente criticado por ONGs, 

juristas e ativistas, pois o fluxo de dinheiro que corre pelos super PACs muitas vezes não 

tem sua origem verificada, já que os indivíduos podem disfarçar sua identidade 

contribuindo antes com outros grupos, como entidades sem fins lucrativos ou 

organizações de assistência social, que gastam milhões de dólares em anúncios políticos 

(o que se designa como dark money) e não estão sujeitos a nenhum limite de gastos e nem 

a divulgarem seus doadores. 

4.2.4 França63 

A França proibiu doações de empresas ou de qualquer outra pessoa jurídica em 

1995, sejam doações diretas ou na forma de quaisquer outras vantagens (provisão de 

serviços abaixo do preço de mercado, por exemplo), e os partidos são a única pessoa 

jurídica que pode doar recursos aos candidatos. A reforma eleitoral que promoveu tal 

mudança se deu no intento de cortar qualquer vínculo entre o poder econômico e a 

política, e a contrapartida foi o crescimento sensível do financiamento público.  

Para evitar a corrida de gastos são estabelecidos tetos, a partir dos quais se define 

o financiamento público direto. O financiamento permanente é garantido no orçamento 

anual e a distribuição dos recursos entre os partidos obedece, em partes iguais, ao número 

de votos obtidos nas eleições para a Assembleia Nacional e ao número de parlamentares 

filiados ao partido. A primeira parte tem como critério de elegibilidade que o partido 

tenha apresentado na última eleição legislativa candidatos que obtiveram pelo menos 1% 

dos votos em, pelo menos, 50 círculos eleitorais. Fica previsto também o reembolso das 

despesas eleitorais dos candidatos cujas contas tiverem sido aprovadas, equivalente a 

47,5% do teto de gastos, sendo que o reembolso não poderá exceder o valor das despesas 

do candidato. Os candidatos devem indicar um representante independente para lidar com 

                                                 
63 Fonte: CODE ÉLECTORAL > 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACCA4C98CE24279C2427D1A121605691.tplgf
r27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006148459&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190322  
LOI N° 88-227 DU 11 MARS 1988 > 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACCA4C98CE24279C2427D1A121605691.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006148459&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACCA4C98CE24279C2427D1A121605691.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006148459&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646
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todos os temas financeiros relacionados à eleição e as contas eleitorais são auditadas por 

uma comissão especial.  

As contribuições de pessoa física podem ser feitas durante o ano que precede a 

eleição e aquelas acima de 150 euros precisam ser feitas em cheque ou online, com 

identificação do doador (abaixo deste valor as contribuições podem ser feitas em 

dinheiro), sendo que as contribuições feitas a um candidato não podem exceder 20% do 

teto autorizado quando este for igual ou superior a 15 mil euros, estabelecidos ainda tetos 

nominais. As doações de pessoa física feitas aos partidos ou aos candidatos, assim como 

as taxas de filiação partidária, garantem uma dedução fiscal equivalente a 66% de sua 

quantia, até o limite de 20% da renda tributável do contribuinte, mediante comprovação, 

sendo que as doações de um candidato a sua própria campanha não dão origem a tal 

direito.  

A propaganda política gratuita é distribuída entre os candidatos nos canais de 

televisão e estações de rádio durante a campanha oficial, sendo que a distribuição de 

tempo se dá entre os grupos parlamentares na Assembleia Nacional, proporcionalmente 

ao número de deputados (a distribuição será definida pelos líderes dos partidos). Garante-

se ainda um tempo adicional aos partidos não representados no parlamento que 

apresentem um mínimo de 75 candidatos. Todas as formas pagas de publicidade na mídia 

ou por qualquer outro meio audiovisual são proibidas nos três meses que antecedem a 

eleição, assim como a fixação de pôsteres ou qualquer outro material de campanha em 

espaços que não aqueles oficialmente designados para cada candidato pelas autoridades 

locais.  

Apesar das rigorosas regras de financiamento adotadas na França, aponta-se que 

ao definir como despesa de campanha apenas os gastos autorizados expressamente pelo 

candidato, há dificuldade de controlar os fluxos financeiros de terceiros (organizações 

não partidárias, como comitês autônomos de simpatizantes), livres para arrecadar e gastar 

sem controle, criando situação semelhante ao soft money norte-americano.  
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4.2.5 Itália64 

A descoberta de uma ampla rede de corrupção envolvendo as lideranças dos 

principais partidos do país, grandes empresários e contatos com o crime organizado 

(episódio conhecido como Tangentopoli) motivou uma série de propostas de alteração 

das regras de financiamento de campanha, resultando em 2014 na proibição do 

financiamento político com recursos públicos transferidos diretamente aos partidos. Até 

então, o Estado reembolsava os partidos pelo dinheiro gasto nas campanhas. O 

financiamento público passou a ser reduzido gradativamente e a extinção se concluiu em 

2017, com nenhum partido recebendo dinheiro dos cofres públicos.  

Para compensar os cortes, foi permitido aos contribuintes doarem 0,2% de seu 

imposto de renda a algum partido político, assim como foram criados mecanismos para 

facilitar doações, que podem ser feitas por telefonema ou com o envio de mensagens de 

texto. Ademais, é estabelecido teto de 100 mil euros por doação individual, ficando 

proibidas as doações de empresas com capital público superior a 20%. Outras alterações 

importantes incluem a proibição de doações anônimas, a fixação do limite de 5 mil euros 

para as doações cuja fonte deve ser divulgada e novas sanções para infração das regras 

do financiamento. A lei ainda estabelece regulações estritas quanto ao uso das mídias 

durante a campanha com vistas a permitir que todos os candidatos tenham condições de 

apresentar seus programas políticos. 

O teto de gastos é limitado à quantia de 52 mil euros no distrito eleitoral onde 

concorre o candidato e a 0,01 euro por cada cidadão residente no distrito, enquanto os 

partidos podem gastar até 1 euro por cada eleitor registrado no distrito onde a lista foi 

submetida. Os candidatos podem receber fundos de campanha apenas por meio de um 

gerente de campanha registrado nos comitês oficiais, e são obrigados a abrir uma conta 

específica para gerir suas finanças e a entregar um relatório em até três meses após 

anunciados os resultados das eleições. No entanto, assim como na França, a ausência de 

                                                 
64 Fonte: DECRETO LEGGE 28 DICIEMBRE 2013 > 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario  
LEGGE N. 28/2000 > http://www.odg.it/legge-n-28-2000/24252  
GRECO (2017) Evaluation Report on Italy Transparency of Party Funding. GRECO 4th Evaluation Round, 
Strasbourg, January 2017 > 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
06dce15 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.odg.it/legge-n-28-2000/24252
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806dce15
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806dce15
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regulação precisa quanto aos gastos realizados por organizações não partidárias pode 

comprometer a transparência das fontes de recursos de campanha.  

4.2.6 México65 

O país proíbe doações de empresas e há um teto para o total que os partidos podem 

receber dos cidadãos, o que acaba tornando o financiamento público predominante, com 

o objetivo de promover a igualdade entre os competidores e, particularmente, coibir a 

infiltração do narcotráfico na política. Há um fundo partidário, do qual 30% é dividido 

igualmente entre os partidos, e o restante leva em conta o tamanho da bancada legislativa 

dos partidos. Partidos recém-criados têm direito a receber 2% do total do fundo em seu 

primeiro pleito. Existe um sistema de propaganda eleitoral gratuita para candidatos nas 

TVs e rádios, que é cobrado pelas emissoras com o abatimento de impostos, sendo 

proibida a compra de tempo de publicidade adicional. 

Ademais, o México voltou esforços visando a coibir o mau uso de recursos 

administrativos e a compra de votos. O Código Federal de Instituições e Procedimentos 

Eleitorais (COFIPE) proíbe o uso de programas sociais em todos os níveis de governo 

para induzir ou coagir cidadãos a votar em favor ou contra determinado candidato ou 

partido (provendo auxílios a famílias pobres, por exemplo, nos marcos de relações 

clientelistas). No entanto, o financiamento ilegal de campanha, tanto de origem pública 

como privada, segue sendo um ponto crítico na política do país, segundo reportam 

organizações sem fins lucrativos voltadas ao combate à corrupção.   

O debate atual no México gira em torno do excesso de recursos públicos 

disponibilizados aos partidos políticos e a necessidade de rever esse modelo que, segundo 

analistas locais, potencializa o insulamento do sistema partidário em relação à sociedade 

mexicana. 

                                                 
65 Fonte: LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS DE 2014 > 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 2014 > 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf
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Abaixo apresentamos alguns quadros resumindo e sistematizando os instrumentos 

adotados pelos países analisados nessa seção, de acordo com as principais características 

do financiamento político elencadas no início desta seção. 
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Tabela 4.8.  Financiamento Público  

 Alemanha Colômbia Estados Unidos França Itália México 

Financiamento direto: 
Critérios de alocação 

O fundo de financiamento 
para as atividades 
partidárias é alocado aos 
partidos que obtiveram 
pelo menos 0,5% dos votos 
nas últimas eleições 
legislativas, que receberão 
anualmente o valor de 
0,85 euro para cada voto 
recebido na lista partidária 
(valor que passa a 0,70 
euro por voto após 
atingido o patamar de 4 
milhões de votos válidos). 
Garante-se ainda pelo 
mecanismo de matching 
funds o reembolso de 0,38 
euro para cada euro 
recebido de outras fontes 
(taxas de filiação 
partidária, contribuições 
feitas pelos ocupantes de 
cargos públicos e votações 
de pessoa física), 
considerando doações até 
o limite de 3,3 mil euros. O 
teto anual do 
financiamento público é de 
133 milhões de euros a 
serem alocados entre 
todos os partidos, sendo 
que os recursos recebidos 
por cada partido não 
podem superar os recursos 
arrecadados das demais 
fontes ao longo do ano. 

Financiamento 
permanente aos partidos 
via Fondo Nacional de 
Financiación Política, do 
qual 10% é distribuído em 
partes iguais entre todos 
aqueles registrados com 
personalidade jurídica e o 
restante em proporção ao 
desempenho de acordo 
com diferentes tipos de 
critérios (votos e cadeiras 
nas eleições nacionais e 
subnacionais). Garante-se 
também financiamento às 
campanhas eleitorais, 
mediante sistema de 
reposição de gastos por 
votos válidos obtidos (em 
valor a ser estabelecido e 
incrementado anualmente 
pelo Consejo Nacional 
Electoral, em consideração 
aos custos reais das 
campanhas em cada 
circunscrição). Fica 
previsto ainda um 
mecanismo de pagamento 
adiantado (anticipos), 
mediante o qual os 
partidos poderão solicitar 
até 80% de seu 
financiamento, valor a ser 
deduzido da reposição de 
gastos após as eleições 
(prevista a devolução da 

É previsto um mecanismo 
de financiamento público 
para as eleições 
presidenciais, que se 
constitui por contribuições 
tributárias dos cidadãos 
que optarem por aportar 
três dólares a um fundo 
de campanha em sua 
declaração de impostos 
federais. O fundo tende a 
ser recusado pelos 
candidatos pois implica 
um teto de gastos. 

Financiamento 
permanente garantido no 
orçamento anual, 
destinado aos partidos 
políticos que 
apresentaram na última 
eleição legislativa 
candidatos que obtiveram 
pelo menos 1% dos votos 
em, pelo menos, 50 
círculos eleitorais, e a ser 
distribuído 
proporcionalmente ao 
número de votos obtidos. 
Fica previsto também o 
reembolso das despesas 
eleitorais dos candidatos 
cujas contas tiverem sido 
aprovadas, equivalente a 
47,5% do teto de gastos, 
sendo que o reembolso 
não poderá exceder o 
valor das despesas do 
candidato. 

O financiamento político 
com recursos públicos 
direto foi proibido em 
2014. 

Fica estabelecido 
constitucionalmente que o 
financiamento público 
deverá prevalecer sobre as 
demais formas de 
financiamento. O 
financiamento público para 
as atividades partidárias 
regulares é fixado 
anualmente, do qual 30% é 
distribuído igualmente 
entre os partidos políticos 
e 70% é distribuído de 
acordo com o percentual 
de votos obtidos nas 
eleições legislativas 
anteriores. Para acessar os 
fundos é necessário ter 
alcançado 2% do total de 
votos válidos nas eleições 
anteriores, e para os novos 
partidos basta o registro 
legal. 
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diferença ou a devolução 
total, caso o partido não 
obtenha o direito de 
acessar o financiamento).  

Financiamento indireto: 
Acesso gratuito ou 
subsidiado à mídia 

O tempo de mídia é 
alocado aos partidos 
proporcionalmente às 
cadeiras ocupadas, 
garantindo-se, pelo 
princípio de igualdade de 
oportunidade, que todos 
os partidos concorrendo 
em uma eleição recebam 
ao menos algum tempo de 
mídia, ainda que reduzido 

Entre dois meses e até dois 
dias antes da votação os 
partidos com candidatos 
inscritos tetão direito a 
espaços gratuitos nos 
meios de comunicação 
social de rádio e televisão 
que façam uso do 
eletromagnético, 
proporcionalmente ao 
número de candidatos 
eleitos. 

Não há. Garante-se que, durante a 
campanha eleitoral, as 
emissoras do serviço 
público de comunicação 
audiovisual serão 
colocadas gratuitamente à 
disposição dos partidos. 
Define-se que um período 
de transmissão de duas 
horas será disponibilizado 
aos grupos parlamentares 
na Assembleia Nacional, 
proporcionalmente ao 
número de deputados (a 
distribuição será definida 
pelos líderes dos partidos). 
Garante-se ainda um 
tempo adicional de uma 
hora entre os partidos ou 
grupos políticos que 
solicitarem, desde que 
tenham pelo menos 75 
candidatos vinculados. 

Fica prevista a transmissão 
gratuita de propaganda 
política durante a 
campanha eleitoral, por 
meio das empresas 
nacionais de radiodifusão 
e televisão, sendo 
obrigatória para as 
concessionárias públicas. 
Define-se que os espaços 
serão divididos entre os 
diferentes atores políticos 
e que deverão ter duração 
suficiente para a 
exibição?dos programas. 
Fica prevista também a 
concessão de reembolso 
estatal às radio difusoras 
locais de rádio e televisão 
que concordarem em 
transmitir gratuitamente 
mensagens políticas. 

Garante-se aos partidos o 
uso permanente dos meios 
de comunicação social, 
sendo que tanto os 
partidos como os 
candidatos independentes 
terão direito a acessar o 
rádio e a televisão durante 
o período eleitoral. A 
distribuição é análoga à do 
fundo partidário. 

Financiamento indireto: 
renúncia fiscal 

A dedução das doações de 
empresa foi abolida e os 
doadores e filiados podem 
deduzir suas contribuições 
até o limite anual de 1,5 
mil euros, ou podem 
solicitar um crédito fiscal 
anual equivalente a 
metade do valor doado, 
até o máximo de 825 
euros. 

As doações dos filiados 
e/ou particulares poderão 
ser deduzidas em até 30% 
no cálculo da renda 
tributável do contribuinte. 

Os contribuintes podem 
optar por destinar 3 
dólares do imposto devido 
a um fundo público 
eleitoral. 

Doações de pessoas físicas 
e taxas de filiação 
partidária, desde que 
comprovadas, dão direito 
a um crédito fiscal 
equivalente a 66% da 
quantia doada, até o 
limite de 20% da renda 
tributável do contribuinte. 
A contribuição do 
candidato à sua própria 

Fica prevista a dedução do 
imposto de renda em 26% 
do valor das doações no 
valor de até 30 mil euros 
feitas por pessoa física – 
incluindo as feitas em 
benefício de associações 
que ainda não obtiveram 
seu registro, desde que 
até o final do ano o 
registro tenha sido 

 As doações feitas por 
pessoas físicas podem ser 
deduzidas em até 25% do 
imposto de renda. 
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campanha não dá direito à 
dedução tributária. 

admitido. Além da 
possibilidade de dedução 
fiscal, pessoas físicas 
podem alocar até 2% de 
seu imposto de renda aos 
partidos. 

 

Tabela 4.9.  Financiamento Privado: Proibições  

 Alemanha Colômbia Estados Unidos França Itália México 

Proibição de doações 
estrangeiras 

Não, mas há um limite 
de 1 mil euros para as 
doações estrangeiras. 

Sim, ficam proibidas as 
doações que provenham 
direta ou indiretamente, de 
governos ou pessoas físicas 
ou jurídicas estrangeiras, 
exceto pelas realizadas a 
título de cooperação técnica 
para o desenvolvimento de 
atividades distintas às de 
campanha eleitoral. 

Sim. Sim. Não. Sim. 

Proibição de doações 
anônimas 

Não, até o limite de 500 
euros – acima desse 
valor ficam proibidas 
tanto doações 
anônimas como de 
terceiras partes. 

Sim. Não, até o limite de 50 
dólares. 

Não, até o limite de 150 
euros – acima disso as 
doações devem ser 
declaradas. 

Sim. Sim. 

Proibição de doações de 
empresas 

Não. Não, mas ficam proibidas 
doações de empresas que 
tenham licença para 
explorar jogos de azar ou 
que derivem de qualquer 
tipo de atividade ilícita.  

Sim, corporações não 
podem fazer doações 
diretas aos partidos ou 
candidatos, mas podem 
fazer doações via PAC. 

Sim. Não. Sim. 

Proibição de doações de 
empresas de propriedade 
parcial do governo 

Sim, ficam proibidas as 
doações de empresas 
de propriedade do 
governo ou com 
participação estatal 
superior a 25%, assim 
como as doações feitas 

Sim, ficam proibidas 
doações de empresas cujos 
ingressos no ano anterior 
sejam oriundos em mais de 
50% de contratos ou 
subsídios estatais, que 
administrem recursos 

Sim, qualquer pessoa com 
contrato com 
departamento ou agência 
governamental fica 
proibida de contribuir com 
atividades relacionadas às 
eleições federais. 

Sim. Sim, ficam proibidas 
doações de empresas 
públicas ou com 
participações em ações 
públicas superior a 20%.  

Sim. 
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com expectativa 
evidente de se obter 
alguma vantagem 
financeira ou política.   

públicos o fiscais ou que 
tenham licença para 
explorar monopólios 
estatais. Ficam proibidas 
também doações 
provenientes de pessoas 
que desempenham funções 
públicas (exceto dos 
membros de empresas 
públicas de eleição popular). 

Proibição de doações 
sindicais 

Sim, ficam proibidas as 
doações de fundações 
políticas, entidades 
corporativas e 
organizações 
profissionais. 

Não. Sim, corporações não 
podem fazer doações 
diretas aos partidos ou 
candidatos, mas podem 
fazer doações via PAC. 

Sim. Não. Sim. 

 

Tabela 4.10. Financiamento Privado, limites de doação e tetos de gastos  

 Alemanha Colômbia Estados Unidos França Itália México 

Teto de gastos Não. Sim, a cada eleição é 
aprovado um teto de 
gastos para as campanhas 
eleitorais pelo Consejo 
Nacional Electoral, tendo 
em conta os custos reais 
de campanha e a 
disponibilidade 
orçamentária estatal. 

Sim, para as eleições 
legislativas são 
estabelecidos limites de 
gastos coordenados para 
os partidos e apenas os 
candidatos presidenciais 
que aceitam 
financiamento público 
ficam sujeitos a limites de 
gastos. 

Sim, nas eleições 
parlamentares o teto é de 
38 mil euros por 
candidato mais 0,15 
centavos para cada 
habitante do distrito 
eleitoral. 

Sim, o teto de gastos dos 
candidatos é limitado à 
quantia de 52 mil euros 
mais 0,01 euro por cada 
cidadão residente no 
distrito. 

Sim, a cada eleição o 
Conselho Geral estabelece 
os limites de gastos com 
propaganda eleitoral e 
atividades de campanha. 

Limite para doações 
privadas 

Não. Sim, uma campanha não 
poderá arrecadar mais 
recursos do que o teto de 
gastos estabelecido. 
Tampouco um partido ou 
candidato poderá receber 
contribuições individuais 
superiores a 10% do valor 
total do teto de gastos 

Sim, há diferentes limites 
nominais conforme a 
origem da doação 
(doações individuais, via 
comitê, PAC etc). 

Sim, há um teto nominal 
de doações em uma 
eleição, fixado em 7,5 mil 
euros para os partidos e 
de 4,6 mil euros aos 
candidatos. Ademais, o 
montante total de 
doações em dinheiro 
feitas ao candidato não 

Sim, o limite das doações, 
tanto para pessoas físicas 
como jurídicas, é de 100 
mil euros ao ano. 

Sim, as doações de 
militantes têm o limite 
individual de 10% e as de 
simpatizantes de 0,5% do 
teto de gastos estabelecido 
para as eleições 
presidenciais anteriores. 
Cada partido deverá 
estabelecer ainda os 
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(exceto as do próprio 
candidato de seus 
familiares). 

poderá exceder 20% do 
valor das despesas 
autorizadas quando esse 
valor for igual ou superior 
a 15 mil euros. 

máximos e os mínimos dos 
aportes voluntários dos 
candidatos às suas 
campanhas. 

Restrição de gastos com 
publicidade 

Não.  Não. Não. Sim, fica proibido o uso 
comercial da imprensa ou 
de qualquer meio de 
comunicação audiovisual 
para fins de campanha 
eleitoral. 

Não.  Sim, proibida a compra de 
tempo de publicidade 
adicional. 

 

Tabela 4.11.  Prestação de Contas  

 Alemanha Colômbia Estados Unidos França Itália México 

Quais as obrigações gerais 
de prestação de contas? 

Os partidos devem 
submeter a declaração de 
suas contas ao Parlamento 
até o final do ano e a 
declaração deverá ser 
certificada por auditoria. 

No mês seguinte à eleição 
os candidatos devem 
submeter sua prestação 
de contas ao partido e os 
partidos têm um mês para 
consolidar as informações 
de todos os candidatos e 
submeter à autoridade 
eleitoral.  

Candidatos, partidos, PACs 
e Super PACs devem 
apresentar relatórios 
regulares discriminando os 
fundos levantados e os 
gastos de campanha à 
Federal Election 
Commission (FEC). 

Os partidos políticos ou 
grupos são obrigados a 
prestar contas de suas 
operações financeiras 
anualmente de acordo 
com o regulamento 
elaborado pela Autoridade 
de Normalização 
Contabilística, além de 
fazer a prestação de 
contas eleitorais, que 
deverão ser auditadas 
acima de um certo limite. 

Os partidos devem 
submeter relatórios anuais 
de prestação de contas, 
que devem ser revisados 
por um corpo 
independente.  

Os partidos devem 
submeter prestações de 
contas regularmente, 
assim como prestar contas 
dos recursos levantados e 
dos gastos de campanha à 
unidade técnica do 
Instituto Nacional 
Electoral, que deverá 
revisar e auditar as contas. 

As contas são tornadas 
públicas pelos partidos? 

As prestações de contas 
são publicadas no diário 
oficial do Parlamento. 
Doações privadas 
superiores a 10 mil euros 
ao ano precisam ser 
declaradas, com nome e 
endereço do doador, e as 
que excedem 50 mil euros 

As prestações de contas 
são tornadas públicas e 
disponibilizadas 
obrigatoriamente por 
ferramenta eletrônica 
(sítio “Cuentas Claras”) e a 
identidade dos doadores 
revelada. 

 

Os relatórios são 
disponibilizados no sítio da 
FEC e deve constar a 
identidade dos doadores 
de quantias superiores a 
200 dólares.  

As prestações de contas 
são publicadas em jornal 
oficial e doações acima de 
150 euros precisam ser 
identificadas, prevista 
ainda a publicação em 
formato aberto em 
sistema de processamento 
automatizado. 

Os partidos devem 
publicar todas as 
informações relativas a 
financiamento em seu sítio 
oficial na internet e a 
identidade dos doadores 
de acima de 5 mil euros 
deve ser divulgada. 

As informações são 
públicas por lei e 
disponibilizadas no sítio 
oficial do governo. 



 

126 
 

precisam ser tornadas 
públicas imediatamente. 

Quais as instituições 
responsáveis? 

Os procedimentos de 
verificação das contas são 
realizados no Bundestag. 

O Consejo Nacional 
Electoral é a instituição 
responsável por examinar 
os relatórios financeiros, 
investigar as possíveis 
violações e impor sanções. 

Federal Election 
Commission (FEC) e 
Departamento de Justiça 
são responsáveis pelas 
violações administrativas e 
criminais, 
respectivamente. 

A Commission nationale 
des comptes de campagne 
et des financements 
politiques (CNCCFP) é 
autoridade administrativa 
independente responsável 
por aprovar ou rejeitas as 
contas de campanha e 
pela prossecução das 
denúncias criminais. 

Uma comissão foi 
instalada em 2012 para 
garantir a transparência e 
o controle, a qual pode 
aplicar sanções 
administrativas, e o 
parlamento também é 
responsável pelo controle 
das contas partidárias. 

O Instituto Electoral 
Nacional é responsável 
por examinar e investigar 
as contas eleitorais, assim 
como a impor sanções. 
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5. Conclusões 

O Centro de Política e Economia do Setor Público/FGV (Cepesp) apresenta neste 

trabalho uma contribuição inédita e inovadora para o debate público brasileiro acerca da 

regulamentação do financiamento público. É o primeiro esforço analítico e sistematizado, 

suportado por dados, tornado público, que permite inferir o impacto da nova legislação – 

que restringe as fontes de financiamento, encurta o período de campanha, regulamenta o 

uso das mídias sociais e da arrecadação coletiva de recursos – sobre a competição político 

eleitoral.  

Como se sabe, eleições democráticas custam dinheiro; criar e manter burocracias 

partidárias e financiar as campanhas eleitorais são alguns dos exemplos das atividades a 

serem financiadas. Na primeira seção deste trabalho, contextualizamos a importância do 

debate sobre financiamento político e apresentamos um histórico do regramento brasileiro 

sobre o tema, bem como sua evolução desde a primeira metade do século XX até os dias 

atuais. A segunda seção deste trabalhou inovou ao analisar os gastos eleitorais entre os 

candidatos a deputado federal de forma sistemática, salientando os efeitos da nova 

legislação que regulou as eleições de 2018.  

Na terceira seção, foi apresentada análise inédita que estima a dimensão dos 

recursos provenientes do esquema investigado pela operação Lava Jato destinados ao 

financiamento da atividade eleitoral. Primeiro por ser um esforço metodologicamente 

orientado, que define claramente os critérios para o cômputo dos valores e as fontes 

consultadas; segundo por permitir, pela primeira vez, uma aproximação dos recursos não 

apresentados na prestação de contas dos partidos e candidatos frente aos recursos 

declarados. 

Na quarta seção, apresentamos uma visão panorâmica sobre as principais questões 

enfrentadas por diversos países no desafio de regulamentar o financiamento político e dos 

instrumentos adotados com essa finalidade, além de destacar a importância do debate 

sobre reformas ao apontar a impossibilidade de se desenhar instituições perfeitas que 

funcionem da mesma forma em qualquer parte do mundo, sem considerar os contextos 

locais.  
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5.1 Os principais achados da seção sobre os determinantes dos gastos eleitorais 

Na seção que trata sobre os determinantes dos gastos eleitorais, foi possível 

investigar os efeitos da nova legislação eleitoral sobre os gastos nas últimas eleições. 

Apesar de ainda existirem grandes variações, as mudanças promovidas pela nova 

legislação nas eleições de 2018 contribuíram para diminuir as diferenças nos gastos 

médios dos eleitos entre os estados. 

Notamos que os gastos dos candidatos têm grande influência no seu desempenho 

eleitoral, e que ainda existe uma grande variação entre os estados, de modo que falar da 

média do gasto eleitoral no Brasil esconde uma grande diferença entre os estados, 

aparentemente não motivada pelos suspeitos usuais: tamanho geográfico, número de 

eleitores e candidatos, etc. Dado que a legislação eleitoral não varia entre os estados, a 

compreensão dos efeitos desta legislação sobre os gastos dos candidatos requer maior 

investigação. O mesmo pode ser dito a respeito do impacto da diminuição do período de 

campanha sobre os custos das mesmas. O período para a campanha foi o mesmo em todo 

o país, mas observamos diferenças relevantes entre os estados. 

Nesta seção, também identificamos que a redução da desigualdade de despesas 

entre homens e mulheres no pleito de 2018 foi decorrente, principalmente, da grande 

queda de recursos disponibilizados aos candidatos masculinos e não do aumento de 

recursos disponibilizados para candidatas femininas, e que algo semelhante foi observado 

quando adotamos o corte racial. A redução da desigualdade de despesas entre brancos e 

negros está mais associada à uma queda mais acentuada dos gastos por parte de 

candidatos brancos do que a um aumento substantivo dos gastos dos candidatos negros e 

pardos. Dito de outra forma, a redução das despesas dos grupos tradicionalmente mais 

privilegiados, formado por candidatos brancos, diminuiu de modo mais acelerada em 

relação aos gastos de negros e pardos. Também notamos que o aumento dos recursos 

públicos disponibilizados não impactou na distribuição dos candidatos segundo sua cor 

autodeclarada. 

O estudo do perfil dos gastos de campanha também nos permitiu identificar que o 

grupo dos candidatos com ensino superior completo foi o que sofreu a maior queda n a 

despesa média entre 2014 e 2018, diminuindo de R$ 863 mil para R$ 428 mil. Embora o 

grupo de candidatos com ensino médio e fundamental completo também tenha reduzido 
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os gastos de campanha entre 2014 e 2018, a queda da despesa média neste segmento não 

foi tão abrupta quanto a diminuição do gasto de candidatos com nível superior completo.  

Além disso observamos que, desde a eleição de 2014, aumentou o número de 

candidatos eleitos com menor patrimônio. No grupo que definimos na segunda seção ser 

o dos candidatos competitivos, a média dos bens declarados caiu para R$ 1,64 milhões 

no pleito de 2014 e se estabilizou em 2018, o que indica que candidatos com menor poder 

aquisitivo aumentaram suas chances reais de vitória. 

Também foram apresentadas evidências de que, nas primeiras eleições da série 

histórica, estar há mais tempo na política significava progressivamente ter mais recursos. 

Esta vantagem deixa de ser clara em 2010, e, em 2018, ela praticamente inexiste, 

sugerindo que as novas regras de financiamento reduziram as vantagens dos candidatos 

com maior número de mandatos - o que não significa que candidatos incumbentes 

deixaram de ter vantagens na arrecadação de recursos. Em 2018, os candidatos que 

buscaram a reeleição concentraram 57% de tudo que foi gasto nas campanhas para este 

cargo, mantendo o padrão identificados em pleitos anteriores. Embora os partidos tenham 

favorecido candidatos incumbentes, as novas regras não aumentaram a concentração de 

recursos nas mãos destes candidatos em relação ao observado nas eleições anteriores. 

Assim, de acordo com os dados do pleito de 2018, não é possível argumentar que as novas 

regras de financiamento tenham contribuído para tornar o sistema menos competitivo, 

mais hermético à entrada de novos competidores. Qualquer afirmação nesse sentido 

demandará maior investigação 

Por fim, notamos preliminarmente que a redução nos gastos e desconcentração de 

recursos promoveu eleições mais competitivas, o que nos permite deduzir que as 

mudanças nas regras eleitorais, proibindo o financiamento corporativo, atingiu 

principalmente aqueles candidatos com maior acesso a este financiamento, qual sejam: 

candidatos com mandato, homens brancos e mais escolarizados e com maiores posses.  
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5.2 Os principais achados da seção Financiamento de Campanhas Eleitorais: 

Evidências a partir de documentos da Lava Jato 

Tendo identificado o perfil dos gastos eleitorais, esse estudo se debruçou sobre o 

dimensionamento dos recursos não declarados nas campanhas eleitorais brasileiras, afinal 

qualquer análise sobre o perfil dos gastos de campanha pressupõe que esses dados são 

confiáveis e representativos da realidade. 

Apresentar um estudo sobre o financiamento político no Brasil puramente 

baseados em declarações oficiais ofereceria uma visão excessivamente otimista do 

processo eleitoral, subestimando os valores financeiros envolvidos e ignorando alguns 

dos efeitos mais perniciosos do financiamento eleitoral que surgem pelas distorções 

envolvidas na mobilização, na canalização e no gasto de recursos ilícitos. 

 Nos cabe ressaltar que a mensuração de atividades ilegais é, por definição, um 

exercício de adivinhação instruída, que busca descobrir fluxos financeiros que outros se 

esforçaram para esconder. Ainda assim, pudemos estimar que o financiamento eleitoral 

ilícito provavelmente foi da ordem de pelo menos R$ 194 milhões a R$ 965 milhões 

durante o período da investigação da operação Lava Jato (pelo menos entre 2006 e 2012).  

Essas estimativas, baseadas apenas nos documentos da Lava Jato e nas 

metodologias utilizadas neste relatório, permite constatar que o financiamento ilícito pode 

constituir pelo menos entre 6% e 46% do financiamento legal no período 2002-2014. 

Embora os números aqui encontrados não sejam tão dramáticos quanto os apresentados 

em outros países mencionados anteriormente na quarta seção, em que o financiamento 

ilícito é um múltiplo grande do limite legal, nossa estimativa é baseada em uma análise 

parcial das atividades corruptas e fundamentada na evidência detalhada de documentos 

legais específicos. 

Nesta seção identificamos que enquanto as empresas citadas na Lava Jato fizeram, 

em média, doações para 14.4 candidatos em 2002 e a 168 candidatos em 2014 (ápice da 

diversificação), as empresas não citadas fizeram contribuições em média para 1.6 

candidatos em 2002 e a 8.7 em 2014. Também observamos que, no que tange às 

contribuições declaradas, as empresas citadas privilegiaram doações aos cofres 
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partidários em detrimento de candidatos específicos, ao passo que as contribuições das 

empresas não-citadas se destinavam, em maiores proporções, a candidaturas individuais.  

Esses achados são indícios de que as empresas citadas na Lava Jato tinham uma 

estratégia mais abrangente de contribuições eleitorais do que as empresas não-citadas: 

doações em média maiores, mais diversificadas entre candidatos e mais focadas em 

partidos. Dado o pequeno número de empresas citadas na Lava Jato que fizeram alguma 

contribuição eleitoral declarada, essas análises exigem cuidados para extrapolação, mas 

sugerem que esse conjunto de empresas não é, certamente, o doador típico nas declarações 

oficiais do TSE.  

Qualquer análise de opções alternativas para a reforma do financiamento político 

deve reconhecer, além da estrutura de distribuição de recursos entre candidatos e partidos, 

e do perfil dos gastos de campanha, tanto a escala dos recursos ilegais quanto a complexa 

interação entre o financiamento legal e o ilegal. Esse diagnóstico é ponto de partida 

fundamental para qualquer reflexão que se proponha séria e eficiente acerca da forma de 

regular e fiscalizar o financiamento político no país. 

5.3 Os principais achados da seção Financiamento político em perspectiva 

comparada 

Qualquer esforço reformista do sistema de financiamento político deve, além de 

levar em conta a experiência brasileira recente, olhar para as experiências vividas por 

outros países. Essa observação nos ajuda a entender como as regras produzem diferentes 

resultados conformes os contextos locais, e a dificuldade de se encontrar um modelo ideal. 

A principal contribuição da quarta seção deste estudo foi permitir um panorama 

das principais questões envolvidas no debate internacional sobre financiamento político. 

Quais regras são adotadas em diferentes países e as peculiaridades de seu funcionamento 

e como organizar o debate em torno de grandes temas. Nesta conclusão, organizamos uma 

série de recomendações para os momentos reformistas, onde também pretendemos 

reforçar a importância de um sistema eficiente de fiscalização, controle e auditoria das 

contas partidárias e eleitorais a fim de garantir eleições justas, competitivas e que resultem 

em representação política que responda aos anseios da sociedade brasileira. 
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De modo geral, são identificados cinco desafios globais no que diz respeito ao 

financiamento político. O primeiro deles está relacionado a profissionalização das 

campanhas e elevação de custos: O envolvimento de grandes quantidades de dinheiro na 

política é uma preocupação crescente em todo mundo. Como demonstrado por Avelino, 

Biderman e Fisch, “se um partido aumenta seus gastos não há outra alternativa para o 

partido competidor que não seja aumentar também o investimento em gastos de 

campanha. Este processo se revelou insustentável e, diferentemente da corrida 

armamentista que terminou com a derrocada da União Soviética, o resultado da corrida 

eleitoral brasileira foi a destruição dos envolvidos refletida na generalização dos 

escândalos políticos que assolam o país”66. 

O segundo grande desafio relacionado ao sistema político é o enfrentamento da 

desigualdade no acesso ao financiamento e abuso dos recursos do Estado. O 

estabelecimento de teto máximo para gastos de campanha constitui um primeiro passo 

para mitigar a desigualdade no acesso aos recursos, pois, ao limitar quanto se pode gastar, 

é possível controlar a “guerra armamentista” que leva ao aumento indefinido dos custos 

das campanhas e, a partir daí, estabelecer estratégias para minimizar a diferença de 

recursos à disposição dos diferentes partidos e candidatos. 

O terceiro ponto que merece atenção é a influência de dinheiro privado na política. 

O crescente investimento empresarial é relatado em praticamente todas as regiões e 

democracias do mundo, o que em muitos casos leva ao questionamento da isenção de 

políticos em sua atuação na elaboração e aprovação de leis. Ao aprovar uma lei os 

parlamentares estariam mais preocupados com o bem-estar da população ou em atender 

os interesses de seus financiadores? 

O excesso de recursos também traz uma outra consequência importante que 

precisa ser enfrentada quando se trata da questão do financiamento político: a falta de 

apoio popular. Nesses casos, a atuação e apoio de membros ou simpatizantes partidários 

é substituído por redes de clientelismo, financiamento ilícito e/ou dependência de grandes 

doadores. Mudanças recentes na legislação brasileira, além de limitar a oferta de recursos, 

também estabeleceram limites aos gastos com mão de obra de “mobilização”. Todavia, 

                                                 
66 Disponível em http://www.cepesp.io/a-corrida-armamentista-nas-eleicoes-brasileiras/ 

http://www.cepesp.io/a-corrida-armamentista-nas-eleicoes-brasileiras/
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denúncias recentes67 indicam que, sem uma efetiva fiscalização, esses limites podem ser 

inócuos.  

Todos esses desafios estão relacionados a uma questão central: a grande diferença 

entre os regulamentos de financiamento político estabelecidos e sua efetiva 

implementação e fiscalização. Esse é o ponto mais sensível também no caso brasileiro, e 

que deveria receber mais atenção de qualquer esforço de aperfeiçoamento das regras do 

financiamento político no país. 

Quando se trata de pensar e propor reformas dos sistemas de financiamento 

político, assim como acontece quando a discussão versa sobre desenho do sistema 

eleitoral ou formas de governo, é difícil estabelecer hierarquia entre as regras adotadas 

nos distintos países, especialmente quando elas são analisadas de forma isolada. 

Qualquer debate acerca de reformas desse tipo ou da seleção de melhores práticas 

deve ter início com a definição de quais são os valores que se pretende privilegiar. 

Distintos objetivos resultaram em distintos arranjos. Por exemplo, o desenho institucional 

irá variar se a opção for por desonerar os cofres públicos, ou incentivar maior proximidade 

dos partidos com os eleitores, e por consequência maior mobilização política, ou se o 

objetivo principal for blindar os partidos e o Estado da influência e interesses particulares. 

Isso independente do desenho do sistema eleitoral, do tamanho dos distritos, da 

organização unitária ou federativa dos Estados. 

Regras que operam bem e geram efeitos positivos em determinado país/contexto 

podem gerar resultados bastante distintos em contextos diferentes, como a possibilidade 

de arrecadação de recursos através de doações de empresas privadas ou mesmo o 

estabelecimento de limites superiores para doações. 

Qualquer reforma em torno do sistema de financiamento político deve abordar 

cinco questões centrais: regramento sobre o financiamento público; regramento sobre o 

                                                 
67 Vide denúncia apresentada pela BBC Brasil em abril deste ano:  
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47478371 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47478371
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financiamento privado; o acesso aos meios de comunicação; transparência; e fiscalização 

e controle68.  

Embora não exista um modelo definitivo e superior de regulamentação do 

financiamento político que se aplique de forma universal, Casas e Zovatto (2010) sugerem 

seis perguntas que devem ser feitas e respondidas quando se reforma um sistema: 

1. Como minimizar o risco de entrada de recursos de fontes 

questionáveis/indesejáveis, seja no financiamento dos partidos políticos seja no 

financiamento das campanhas eleitorais? 

2. Como minimizar o risco de que, em decorrência da busca de recursos para 

campanhas ou atividades partidárias, surjam conflitos de interesses para os 

tomadores de decisão (membros do executivo e/ou do legislativo) ou, caso surjam, 

não passem desapercebidos pelos cidadãos e/ou pela imprensa? 

3. Como minimizar a influência e o risco de utilização indevida no processo eleitoral 

de recursos públicos por parte dos detentores de mandato/autoridades públicas? 

4. Como criar condições para que um grupo adequadamente amplo de partidos ou 

candidatos tenha possibilidades mínimas de transmitir sua mensagem aos 

eleitores? 

5. Como gerar condições para que a regulamentação do financiamento político não 

alimente a instabilidade do sistema partidário e contribua para sua 

institucionalização? 

6. Como criar condições para que a legislação sobre financiamento político seja 

aplicada de forma eficaz? 

Os autores alertam que  

“É virtualmente impossível que uma reforma resolva todas essas 

necessidades simultaneamente, de forma integral ou mesmo coerente. Em 

qualquer caso, nem todos são igualmente importantes em todos os 

contextos. Portanto, é essencial que uma reforma se baseie em um 

diagnóstico moderadamente rigoroso do que mais urgente deve ser 

modificado” (2010:60) 

                                                 
68 RUBIO, Delia Ferreira. “Los sistemas de financiamiento político en América Latina: principales 
tendências”. 2018. 
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Analisando a realidade brasileira à luz das perguntas propostas pelos autores 

podemos concluir que, embora o Brasil tenha recentemente proibido que pessoas jurídicas 

doem para partidos e candidatos no processo eleitoral, e essa seja uma forma de minimizar 

os riscos elencados nas questões 1 e 2, é preciso estarmos alertas que essa proibição, se 

não se fizer acompanhar de um fortalecimento do sistema de controle e fiscalização, e 

sobretudo de punição dos partidos e candidatos que comprovadamente descumpram as 

regras, pode ter seus efeitos mitigado no médio e longo prazo. 

Com o intuito de mitigar o uso indevido de recursos públicos no período eleitoral, 

terceira questão levantada, a legislação brasileira proíbe inaugurações nos meses 

imediatamente anteriores à eleição, mas ainda patina no que diz respeito a fiscalização do 

desvio de função de agentes públicos, sobretudo no caso de assessores parlamentares, no 

período eleitoral. 

Embora tradicionalmente o sistema partidário e eleitoral brasileiro seja um dos 

mais abertos e permeáveis a entrada de novos atores, ponto indicado na questão 4, é 

preciso observar com atenção os efeitos, quanto a esse aspecto, das recentes mudanças 

que limitam o acesso aos recursos públicos por parte de partidos que obtenham um 

desempenho eleitoral mínimo (a cláusula de barreira). A adoção dessas regras tende, por 

outro lado, responder a preocupação elencada na questão 5, e favorecer a 

institucionalização do sistema partidário brasileiro. 

Por fim, a sexta questão colocada pelos autores parece ser o ponto de maior 

fragilidade do sistema brasileiro. Além de a justiça eleitoral não contar com corpo próprio 

de juízes, procurados e auditores, nossa legislação é extremamente permissiva na punição 

de políticos e partidos que não apresentem prestações de contas ou que descumpram 

preceitos previstos em lei. 

Casas e Zovatto ainda sugerem que alguns aspectos adicionais sejam observados 

quando se pretende reformar um sistema de financiamento político. O primeiro e mais 

central é a necessidade de se atentar ao contexto político e institucional. Como já dito 

nesse estudo regras iguais respondem de maneira diversa em contextos diversos, sofrendo 

influência de outras regras, da cultura política local e de experiências recentes. 

Reformadores também devem estar cientes de que toda mudança traz consigo 
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consequências imprevistas e não intencionais, por isso é unânime entre acadêmicos a 

recomendação de moderação nos momentos de reformas.  

Os autores também aconselham que se deve sempre legislar pensando no longo 

prazo. A experiência comparada aconselha evitar mudanças nas regras para responder a 

eventos variáveis e conjunturais, a problemas do momento, que muitas vezes camuflam 

o cerne da questão e acabam gerando a demanda de novas mudanças no curto prazo. O 

excesso de mudanças/reformas gera instabilidade no sistema político e pode contribuir 

para desacreditar o próprio regime democrático. 

Ímpetos reformistas devem sempre buscar o consenso para aprovação das 

reformas, com aliados dentro e fora do sistema político, buscando envolver e convencer 

a sociedade civil organizada, a imprensa e outros atores relevantes da necessidade e 

benefícios das reformas. Por fim, toda reforma deve contemplar recursos humanos, 

econômicos e jurídicos que garantam sua aplicação e fiscalização. O melhor dos desenhos 

institucionais quando desprovido de meios eficientes de fiscalização e controle, tem 

grande potencial de falhas e de abrir brechas para ações pouco republicanas e indesejadas. 

Ainda que não exista um modelo ideal de desenho de sistema de prestação de 

contas, o princípio básico que deve reger qualquer reforma deve ser a transparência em 

relação aos recursos recebidos por partidos e candidatos e à sua aplicação. O 

conhecimento público da origem dos recursos e sua aplicação ainda durante o processo 

eleitoral, e não apenas após o encerramento da contenda, permite aos eleitores votar de 

forma mais consciente e informada.  

A maior transparência também evidencia a disparidade de recursos acessados entre 

os diferentes candidatos e a desigualdade de condições em que atravessam uma campanha 

eleitoral. Por isso, há quase um consenso de que doações anônimas devem ser proibidas 

em qualquer sistema de financiamento político. Por outro lado, quando se incentiva a 

maior pulverização de doadores e a necessidade dos partidos se aproximarem e 

mobilizarem os eleitores para financiar suas atividades, se fortalece o sistema de 

representação. 

A efetivação de tal princípio, por sua vez, deve contar com recursos humanos, 

econômicos e jurídicos que garantam sua aplicação e fiscalização, reduzindo as margens 
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de impunidade. Nesse sentido, o papel do Tribunal Superior Eleitoral para fortalecer a 

transparência é fundamental, bem como da sociedade civil e dos meios de imprensa no 

exercício do monitoramento independente, da vigilância e da denúncia, promovendo a 

boa conduta entre os partidos e os candidatos. Este olhar atento é importante, por 

exemplo, para coibir que parlamentares sigam aprovando medidas de autoindulgência 

quanto às infrações eleitorais69.  

***** 

Entendemos assim que os resultados desta pesquisa podem contribuir para os 

próximos debates acerca de reformas desse tipo no Brasil, ao elucidar a experiência 

brasileira, não apresentando um modelo normativo ou uma proposta acabada de sistema 

de financiamento ideal, mas ao apresentar de forma sistemática e organizada as principais 

vantagens e desvantagens, defesas e críticas associadas a cada um dos principais aspectos 

que devem compor um sistema de financiamento político.  

 

 

  

                                                 
69 Quando da finalização deste trabalho, a Câmara dos Deputados aprovou projeto anistiando partidos 
políticos que não investiram o mínimo previsto em lei em ações para incentivar a participação das 
mulheres na política https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/camara-aprova-projeto-que-
anistia-partidos-por-infracoes-eleitorais.shtml. Práticas assim têm sido recorrentes, como anuência de 
parcelamentos e descontos sobre as multas aplicadas pela justiça eleitoral. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/camara-aprova-projeto-que-anistia-partidos-por-infracoes-eleitorais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/camara-aprova-projeto-que-anistia-partidos-por-infracoes-eleitorais.shtml
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