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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, por seu Diretório Nacional, inscrito no 

CNPJ/MF nº 00.676.262/0001-70, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, nº 

256, Edifício Toufic, CEP nº 70.302-000, Brasília/DF, representado por sua Presidenta, 

GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Senadora da República (PT/PR), RG nº 

3996866-5 SSP/PR, CPF nº 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, Gabinete nº 04, 

CEP nº 70.165-900, Brasília/DF; o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – 

PDT, por seu Diretório Nacional, inscrita no CNPJ/MF nº 01.349.815/0001-43, com sede 

no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 02,  Lote 03, Brasília/DF, CEP n° 70.042-

900, neste ato representado por seu Presidente, CARLOS ROBERTO LUPI, brasileiro, 

casado, administrador de empresas, RG nº 036289023 IFP, CPF nº 434.259.097-20; o 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, por seu Diretório Nacional, inscrito 

no CNPJ nº 06.954.942/0001-95, com sede no Setor Comercial Sul,   Quadra 02, Bloco C,  

nº 252, 5º andar, Edifício Jamel Cecílio, Brasília/DF, CEP nº 70.302-905,  Brasília/DF, 

representado por JULIANO MEDEIROS, brasileiro, historiador e residente e domiciliado 

em São Paulo/SP; PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B, pessoa jurídica 

de direito privado, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o nº 

54.956.495/0001-56, com sede na sala 1.224, do Edifício Executivo Office Tower, 

localizado no bloco F, da Quadra 2, do SHN, Asa Norte, Brasília, DF, representado por 

sua Presidenta, LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, em relação 

de união estável, engenheira elétrica, no exercício de mandato de Deputada Federal pelo 

PCdoB/PE, residente e domiciliada em Recife - PE e estabelecida na sede do PCdoB e no 

Gabinete nº 524, do Anexo IV da Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília 



 
 

 

 

2 

- DF, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por seus procuradores ao final 

assinados (DOC. 01), propor, com fundamento nos arts. 102, I, ‘a’, e 103, VIII, ambos da 

Constituição Federal, bem como no art. 2º, VIII, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 

1999, a presente 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  

COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

 

em face dos arts. 17, I, 18, 22, caput, 29, § 1º, e 33, §1°, da Resolução n° 23.553 do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), publicada no Diário da Justiça em 2 de fevereiro de 

2018 (DOC.02), bem como do § 1º-A do art. 23 da Lei nº 9504/97, caso prevaleça o 

entendimento quanto à sua vigência e eficácia para as eleições de 2018, na medida em 

que preveem a possibilidade de os candidatos a cargos eletivos financiarem com recursos 

próprios suas respectivas campanhas eleitorais, em clara ofensa ao princípio republicano 

(art. 1°, caput, da CF/88), ao princípio democrático (arts. 1°, § único, e 14, da CF/88), ao 

princípio da isonomia (art. 5°, da CF/88) e à competência privativa da União para legislar 

sobre direito eleitoral (art. 22, I, da CF/88), pelas razões de fato e de direito abaixo 

expendidas. 

 

I. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

1. O controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal por 

intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) está fundamentado no art. 102, 

I, ‘a’, da CF/88: 

 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal;” 
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2. Assim, ofensas à Constituição da República perpetradas por lei ou ato normativo 

federal ou estadual reclamam a propositura da ADI junto ao STF, cuja legitimação é 

estabelecida pelo próprio texto constitucional, in verbis: 

 

“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade: 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 

 

3. Nesse particular, levando em conta que o dispositivo constitucional em questão 

indica expressamente a legitimação ativa dos “partido[s] político[s] com representação 

no Congresso Nacional” para propor a ADI, é patente a legitimidade dos partidos 

políticos já qualificados para ajuizar a presente ação, tendo em vista possuírem notória 

representação no Congresso Nacional, não incidindo as  restrições  decorrentes  da  

exigência  jurisprudencial  quanto à  pertinência  temática  nas  ações diretas  (ADI  nº  

1.407-MC,  Rel.  Min. Celso de Mello). 

 

4. Indo além e, em atenção ao comando constitucional, o legislador ordinário editou 

a Lei nº 9.868/99 estabelecendo as regras processuais e requisitos da referida ação, os 

quais remontam à exposição clara da lei ou do ato normativo vergastado. 

 

5. Nesse caso, a inconstitucionalidade está materializada nos artigos 17, I, 18, 22, 

caput, 29, §1°, e 33, §1°, da Resolução n° 23.553 do TSE, os quais possibilitam o 

financiamento de campanhas eleitorais pelos próprios candidatos, vejamos: 

 

 “Art. 17. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados 

os limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de: 

I – recursos próprios dos candidatos; 

 

[...] 
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Art. 18. A utilização de recursos próprios que tenham sido obtidos 

mediante empréstimo somente é admitida quando a contratação ocorra 

em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, e, no caso de candidatos, quando cumpridos 

os seguintes requisitos cumulativos: 

I – estejam caucionados por bem integrante do seu patrimônio no 

momento do registro de candidatura; 

II – não ultrapassem a capacidade de pagamento decorrente dos 

rendimentos de sua atividade econômica. 

§ 1º - O candidato e o partido político devem comprovar à Justiça 

Eleitoral até a entrega da prestação de contas final: 

I – a realização do empréstimo por meio de documentação legal e 

idônea; e 

II – na hipótese de candidato, a sua integral quitação em relação aos 

recursos aplicados em campanha. 

§ 2º - A autoridade judicial pode determinar que o candidato ou o 

partido político identifique a origem dos recursos utilizados para a 

quitação. 

 

[...] 

 

Art. 22. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente 

poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de: 

 

[...] 

 

Art. 29. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% 

(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-

calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).  

 

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o 

limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre, devendo 

observar, no caso de recursos financeiros, o disposto no § 1º do art. 22 

desta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §1º).  

 

[...] 

 

Art. 33. (...) 

§ 1° - A vedação prevista no inciso III não alcança a aplicação de 

recursos próprios do candidato em sua campanha.” 

 

6. Com efeito, importa frisar que a Resolução em apreço se enquadra no conceito de 

“ato normativo federal” suscetível ao controle de constitucionalidade exercido pelo STF 

via ADI, pois inaugura no ordenamento jurídico conteúdo normativo primário (permissão 

para o autofinanciamento eleitoral), com abstração, generalidade e autonomia.  
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7. Outro não é o entendimento do STF: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

CONSTITUCIONAL ELEITORAL. RESOLUÇÃO Nº 23.389/2013 

DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFINIÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ART. 45, § 1º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROPORCIONALIDADE 

RELATIVAMENTE À POPULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE 

NÚMEROS MÍNIMO E MÁXIMO DE REPRESENTANTES. 

CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA À LEI 

COMPLEMENTAR. INDELEGABILIDADE. TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL. FUNÇÃO NORMATIVA EM SEDE 

ADMINISTRATIVA. LIMITES. INVASÃO DE COMPETÊNCIA.  

1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, viável o controle 

abstrato da constitucionalidade de ato do Tribunal Superior 

Eleitoral de conteúdo jurídico-normativo essencialmente primário. 

A Resolução nº 23.389/2013 do TSE, ao inaugurar conteúdo normativo 

primário com abstração, generalidade e autonomia não veiculado na Lei 

Complementar nº 78/1993 nem passível de ser dela deduzido, em 

afronta ao texto constitucional a que remete – o art. 45, caput e § 1º, da 

Constituição Federal –, expõe-se ao controle de constitucionalidade 

concentrado. Precedentes.  

2. Embora apto a produzir atos abstratos com força de lei, o poder de 

editar normas do Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito administrativo, 

tem os seus limites materiais condicionados aos parâmetros do 

legislador complementar, no caso a Lei Complementar nº 78/1993 e, de 

modo mais amplo, o Código Eleitoral, recepcionado como lei 

complementar. Poder normativo não é poder legislativo. A norma de 

caráter regulatório preserva a sua legitimidade quando cumpre o 

conteúdo material da legislação eleitoral. Pode conter regras novas, 

desde que preservada a ordem vigente de direitos e obrigações, limite 

do agir administrativo. Regras novas, e não direito novo.  

3. Da Lei Complementar nº 78/1993, à luz da Magna Carta e do Código 

Eleitoral, não se infere delegação legitimadora da Resolução nº 

23.389/2013 do Tribunal Superior Eleitoral.  

4. O art. 45, § 1º, da Constituição da República comanda a definição, 

por lei complementar (i) do número total de Deputados e (ii) da 

representação dos Estados e do Distrito Federal, proporcionalmente à 

população – e não ao número de eleitores –, respeitados o piso de oito 

e o teto de setenta cadeiras por ente federado. Tal preceito não comporta 

a inferência de que suficiente à espécie normativa complementadora – 

a LC 78/1993 –, o número total de deputados. Indispensável, em seu 

bojo, a fixação da representação dos Estados e do Distrito Federal. A 

delegação implícita de tal responsabilidade política ao Tribunal 

Superior Eleitoral traduz descumprimento do comando constitucional 

em sua inteireza.  

5. Compete ao legislador complementar definir, dentre as 

possibilidades existentes, o critério de distribuição do número de 
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Deputados dos Estados e do Distrito Federal, proporcionalmente à 

população, observados os demais parâmetros constitucionais. De todo 

inviável transferir a escolha de tal critério, que necessariamente envolve 

juízo de valor, ao Tribunal Superior Eleitoral ou a outro órgão.  

6. A Resolução impugnada contempla o exercício de ampla 

discricionariedade pelo TSE na definição do critério de apuração da 

distribuição proporcional da representação dos Estados, matéria 

reservada à lei complementar. A renúncia do legislador complementar 

ao exercício da sua competência exclusiva não legitima o 

preenchimento da lacuna legislativa por órgão diverso.  

7. Inconstitucionalidade da Resolução nº 23.389/2013 do TSE, por 

violação do postulado da reserva de lei complementar ao introduzir 

inovação de caráter primário na ordem jurídica, em usurpação da 

competência legislativa complementar. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente, sem modulação de efeitos.” 

(ADI 5028, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 

01/07/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-

2014 PUBLIC 30-10-2014) 

 

8. Sendo assim, é patente o cabimento da presente ADI em face da Resolução n° 

23.553 do TSE. Conforme será explorado em seguida, a inconstitucionalidade impõe-se 

porque a permissão para o autofinanciamento eleitoral via resolução viola o princípio 

republicano (art. 1°, caput, da CF/88), o princípio democrático (arts. 1°, § único, e 14, da 

CF/88), o princípio da isonomia (art. 5°, da CF/88) e a competência privativa da União 

para legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, da CF/88). 

 

 

II. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTS. 17, I, 18, 22, 

CAPUT, 29, §1°, E 33, §1°, DA RESOLUÇÃO N° 23.553 DO TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL 

 

9. A possibilidade de financiamento integral da campanha por meio de recursos 

próprios do candidato, reinserida no ordenamento jurídico por meio da Resolução nº 

23.553 do TSE (DJE-TSE, nº 25, de 2.2.2018), mesmo após a derrubada pelo Congresso 

Nacional do veto Presidencial ao art. 1°-A do art. 23, da Lei n° 9.504/97,  no Congresso 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/PO-RES235532017.pdf
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Nacional 1234 , viola frontalmente princípio republicano (art. 1°, caput, da CF/88), o 

princípio democrático, o princípio da isonomia e a competência privativa da União para 

legislar sobre direito eleitoral. 

 

10. A Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, previu no sistema eleitoral brasileiro 

a possibilidade de autofinanciamento ao incluir no §1°-A do art. 23 da Lei n° 9.504, de 

30 de setembro de 1997 (“Lei das Eleições”), nos seguintes termos: 

 
LEI N° 9.504/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 13.165/15: 

“Art. 23. (...) 

§ 1°-A – O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha 

até o limite de gastos estabelecido nesta Lei para o cargo ao qual 

concorre.” 

 

11. Tão logo emergiu no ordenamento jurídico, o §1°-A do art. 23 da Lei n° 9.504/97 

(redação dada pela Lei nº 13.165/15), foi objeto de vários questionamentos, na medida 

em que a possibilidade de autofinanciamento eleitoral privilegia os candidatos de robusto 

poderio econômico em detrimento dos demais, privilegiando uma elite econômica que 

dirige o Brasil há séculos. 

 

12. Sustentar ainda hoje a possibilidade de um sistema de financiamento eleitoral com 

recursos 100% próprios, além da evidente inconstitucionalidade, é, sobretudo, como já 

ensinado por Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil” 5 , dar relevo à 

permanência de velhas mentalidades patriarcalistas e patrimonialistas na sociedade 

brasileira. 

 

                                                        
1 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/congresso-derruba-veto-que-tornava-

autofinanciamento-de-campanhas-ilimitado 
2http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550871-CONGRESSO-DERRUBA-

VETO-SOBRE-AUTOFINANCIAMENTO-ELEITORAL-E-LIMITE-PARA-GASTO-DE-

CAMPANHA.html 
3 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/13/congresso-derruba-veto-e-restringe-

autofinanciamento-de-candidatos-em-eleicoes.htm 
4 https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/12/congresso-derruba-veto-de-temer-e-mantem-

limite-para-autofinanciamento-de-campanha 
5 Buarque de Holanda, Sérgio (1936-69) Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1987 

Primeira edição, 1936, quinta edição. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/congresso-derruba-veto-que-tornava-autofinanciamento-de-campanhas-ilimitado
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/congresso-derruba-veto-que-tornava-autofinanciamento-de-campanhas-ilimitado
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550871-CONGRESSO-DERRUBA-VETO-SOBRE-AUTOFINANCIAMENTO-ELEITORAL-E-LIMITE-PARA-GASTO-DE-CAMPANHA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550871-CONGRESSO-DERRUBA-VETO-SOBRE-AUTOFINANCIAMENTO-ELEITORAL-E-LIMITE-PARA-GASTO-DE-CAMPANHA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550871-CONGRESSO-DERRUBA-VETO-SOBRE-AUTOFINANCIAMENTO-ELEITORAL-E-LIMITE-PARA-GASTO-DE-CAMPANHA.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/13/congresso-derruba-veto-e-restringe-autofinanciamento-de-candidatos-em-eleicoes.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/13/congresso-derruba-veto-e-restringe-autofinanciamento-de-candidatos-em-eleicoes.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/12/congresso-derruba-veto-de-temer-e-mantem-limite-para-autofinanciamento-de-campanha
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/12/congresso-derruba-veto-de-temer-e-mantem-limite-para-autofinanciamento-de-campanha
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13. Na verdade, em assim permanecendo, todo esse verniz de modernidade 

pretendido com essa “reforma política”, nada mais representará que um fortalecimento 

de uma cultura de matriz arcaica e personalista, que deixará sequelas sociais ainda 

maiores, diante do inevitável quadro de distorção do sistema de representatividade 

política. Os ultrapassados, mas ainda vigentes e presentes, clãs familiares e empresariais 

que dominam o cenário eleitoral brasileiro permanecerão no poder e com maior 

hegemonia. 

 

14. Diante disso e, sensível a essa desigualdade criada, o Congresso passou a debater 

a questão, incluindo no Projeto de Lei n° 110/17, dispositivo expresso para retirar do 

mundo jurídico a possibilidade do autofinanciamento eleitoral. 

 

15. Uma vez encaminhado o texto para sanção, o Presidente da República em 

exercício vetou a revogação do art. 1°-A, do art. 23, da Lei n° 9.504/97. Contudo, esse 

veto não prevaleceu no Congresso Nacional, que promulgou a Lei n° 13.488/17 com 

expressa revogação do autofinanciamento eleitoral: 

 

LEI N° 13.488/17: 

“Art. 11. Ficam revogados o § 1° -A do art. 23 da Lei n° 9.504, de 30 

de setembro de 1997, e os arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 10 e 11 da Lei n° 13.165, 

de 29 de setembro de 2015.” 

 

16. Ou seja, deve-se frisar, portanto, que o Congresso Nacional derrubou o veto do 

presidente Michel Temer que permitia financiamento ilimitado de políticos para suas 

próprias campanhas eleitorais. 

 

17.  Na Câmara dos Deputados o veto Presidencial foi derrubado por 302 votos a 12 

e na Câmara e no Senado por 43 a 6, mantendo-se assim o texto da minirreforma eleitoral 

como aprovado no início de outubro. 

 

18. Diante dessa votação, não há como prevalecer no ordenamento jurídico a 

Resolução do TSE que estabelece a possibilidade de os candidatos financiarem suas 

campanhas com recursos próprios. Essa é a vontade do legislador, isto é, do povo, 
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manifestada pela rejeição ao veto presidencial e que culminou com a promulgação da Lei 

n° 13.488/17. 

 

19. Todavia, como já se mencionou, o TSE publicou, em 02 de fevereiro de 2018 (ou 

seja, após a Lei n° 13.488/17), ato normativo revestido de resolução prevendo expressa, 

ilegal e inconstitucionalmente a possibilidade de autofinanciamento eleitoral. 

 

20. Aliás, consoante disposto nos supratranscritos arts. 17, I, 18, 22, caput, e 29, § 1º, 

33, §1°, da Resolução n° 23.553, o autofinanciamento eleitoral não foi apenas previsto, 

mas exaustivamente previsto. 

 

21. Entretanto, com as vênias de praxe, a Resolução n° 23.553 do TSE é 

manifestamente contrária aos princípios republicano, democrático e da isonomia, os 

quais, frise-se, são estruturantes do Estado Democrático de Direito e inspiram a formação 

das mais variadas normas do ordenamento jurídico brasileiro: 

 
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

[...] 

 

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

V - o pluralismo político. 

 

[...] 
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

[...] 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 

lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

(...) 

§ 9º - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 

os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, 

a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 

candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

 

22. Neste sentido, é crucial para a efetividade da democracia no sistema republicano 

que os possíveis candidatos aos cargos eletivos tenham iguais condições para concorrer, 

restringindo-se verdadeiramente a influência do poder econômico nas eleições. 

 

23. O autofinanciamento eleitoral cria um privilégio exacerbado, permitindo ao 

candidato com maior poder financeiro sustentar sua campanha eleitoral com maior 

facilidade, atingindo um público maior e, consequentemente, alterando o resultado 

prático do processo eleitoral e colocando em cheque a sua legitimidade. 

 

24. Exemplo da repercussão negativa que essa distorção pode ensejar está 

demonstrada na própria eleição de 2016, a qual, segundo dados levantados pelo site G1 

junto ao TSE, pode-se verificar que, entre os mais de 5,5 mil prefeitos eleitos 1,1 mil 

eram milionários.6  Ou seja, 1/5 (um quinto) dos prefeitos eleitos na última eleição, 

conforme apontamentos, possuíam alto poder econômico e financiaram suas próprias 

campanhas. 

 

                                                        
6  http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/1-em-cada-5-prefeitos-

eleitos-e-milionario.html 
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25. Em acréscimo, conforme matéria publicada pelo Jornal Gazeta do Povo, dos 309 

municípios com mais de 100 mil habitantes, em 53 deles, mais da metade do valor 

arrecadado em campanha saiu dos recursos pessoais do próprio candidato eleito e, não 

raras as vezes, esse percentual de autofinanciamento chegou a 99% do valor total gasto.7 

26. Outrossim, a edição da Resolução n° 23.553 do TSE permitindo 

autofinanciamento se torna ainda mais contraditória e incompreensível diante dos termos 

de seu próprio art. 29, caput, o qual pontua que as doações realizadas por pessoas físicas 

estão limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-

calendário anterior à eleição. Essa é também a redação do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, com 

redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Vejamos: 

 

Art. 29. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% 

(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-

calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).  

 

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o 

limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre, devendo 

observar, no caso de recursos financeiros, o disposto no § 1º do art. 22 

desta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §1º).  

 

 

27. Torna-se clara, nesse sentido, não só a inconstitucionalidade do §1º do art. 29 da 

Resolução n° 23.553 do TSE em face dos ditames Constitucionais já exposto, mas 

também a sua teratologia e contradição. 

 

28. Está se fomentando o abuso do poder econômico pelos próprios candidatos com 

alto padrão financeiro, permitindo que se financiem em 100% dos gastos, mas, por outro 

lado, restringe que qualquer outro doador pessoa física disponibilize apenas 10% (dez por 

cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano-calendário anterior à eleição. 

 

29. Na prática, cria-se uma regra não isonômica, estabelecendo-se um teto diferente 

para o doador e candidato. Ou seja, inaugura-se no cenário jurídico “duas pessoas físicas” 

diferentes; pessoa física doador e pessoa física candidato. Burla-se, na verdade, toda a 

                                                        
7  http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/lucio-vaz/2017/04/10/metodo-doria-historia-dos-prefeitos-

milionarios-que-se-bancaram-para-chegar-ao-poder/ 
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teleologia da pretensa “reforma eleitoral”, a qual deveria visar uma correlação mais 

igualitária de forças no cenário eleitoral, e não a retomada do poder econômico às avessas. 

 

30. Dessa maneira, nada se modifica no já desequilibrado pleito eleitoral brasileiro. 

Substituiu-se as doações empresariais por doações dos próprios empresários/candidatos 

a si mesmos, mantendo-se distante no cenário eleitoral brasileiro qualquer inovação no 

sentido de dar paridade de disputa entre os candidatos e, como consequência, a de uma 

oxigenação efetiva e qualitativa do Congresso Nacional. 

 

31. E não se argumente também que os efeitos da votação do Congresso (publicada 

em 18.12.2017) que derrubou o veto presidencial sobre § 1°-A, do art. 23, da Lei n° 

9.504/97 não se aplicaria a estas eleições, em suposta incidência do art. 16 da CF, tendo 

em vista a notória inconstitucionalidade do mérito concernente à questão. 

 

32. Não há que se discutir aqui aplicação intertemporal de norma flagrantemente 

eivada de inconstitucionalidade material intrínseca. Aplicando-se, portanto, o limitador 

de autofinanciamento correspondente ao caput do art. 29 da Resolução nº 23.553. 

 

33. Outrossim, pode-se destacar que, nos moldes propostos pela Resolução, o 

autofinanciamento distorce o processo eleitoral. Nesse sentido, são enfáticas as 

ponderações de JOSÉ JAIRO GOMES8: 

 
“Previsto no artigo 5° da Lei Maior, o princípio da isonomia ou da 

igualdade impõe que a todos os residentes no território brasileiro 

deve ser deferido o mesmo tratamento, não se admitindo 

discriminação de espécie alguma – a menos que o tratamento 

diferenciado reste plenamente justificado, quando será objetivamente 

razoável conceder a uns o que a outros se nega. 

Buscou-se combater a discriminação. A par da isonomia, a 

Constituição aboliu todos os privilégios de classe ao acolher o 

princípio republicano em seu artigo 1°, caput. Esse princípio 

rechaça a concessão de privilégios injustificados a determinada 

pessoa, categoria ou classe social. 

O princípio em tela adquire especial relevo nos domínios do Direito 

Eleitoral, já que rege diversas situações. Basta lembrar que os 

concorrentes a cargos político-eletivos devem contar com as 

mesmas oportunidades, ressalvadas as situações previstas em lei – 

                                                        
8 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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que têm em vista o resguardo de outros valores – e as naturais 

desigualdades que entre eles se verificam. à guisa de exemplo, no 

campo da propaganda eleitoral, todos os interessados, inclusive 

partidos e coligações, devem ter iguais oportunidades para veiculação 

de seus programas, pensamentos e propostas. A igualdade, aí, é formal, 

não material, já que os maiores partidos detêm mais espaço na mídia. A 

desigual distribuição de tempo, aqui, atende ao interesse de se fortalecer 

os partidos, o que termina por conferir maior estabilidade aos 

governos.” 

 

34. Em verdade, a desigualdade proporcionada pelo autofinanciamento eleitoral 

fragiliza a democracia, fortalecendo os candidatos-empresários e eliminando do processo 

eleitoral as candidaturas com pouco ou nenhum recurso. 

 

35. Assim, o processo eleitoral torna-se uma falácia. Não há igualdade. Não há 

liberdade. Não há legitimidade. Não há cidadania. Não há democracia. Não há sociedade 

justa. Por outro lado, há apenas o poder econômico.  

 

36. Além disso, na prática, volta-se ao mesmo status quo anterior a da reforma, ou 

seja, o dinheiro empresarial continuará a financiar as campanhas eleitorais, mas agora 

camuflado em dinheiro revertido para a pessoa físicas dos candidatos. 

 

37. A esse respeito, adverte Fávila Ribeiro (1993, p. 58): “a interferência do poder 

econômico traz sempre por resultado a venalização no processo eleitoral, em maior ou 

menor escala”. E arremata: “à proporção que a riqueza invade a disputa eleitoral, cada 

vez se torna mais avassaladora a influência do dinheiro, espantando os líderes políticos 

genuínos, que também vão cedendo, ainda que em menor escala, a comprometimentos 

econômicos que não conseguem de todo escapar, sendo compelidos a se conspurcarem 

com métodos corruptos”.”9 

 

38. JOSÉ JAIRO GOMES10 arremata com maestria: 

 
“O intuito do legislador é prestigiar valores como liberdade, 

virtude, igualdade, sinceridade e legitimidade no jogo democrático. 

                                                        
9 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
10 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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Pretende-se que a representação popular seja genuína, autêntica e, 

sobretudo, originada de procedimento legítimo. Não basta, pois, 

que haja mero cumprimento de fórmulas procedimentais, pois a 

legitimidade exsurge sobretudo do respeito àqueles valores. 

A corrupção econômica nas eleições tem como corolário a 

corrupção no exercício do mandato assim conquistado. 

(...) 

Os candidatos e partidos políticos necessitam de recursos para se 

divulgarem e se aproximarem do eleitorado, exporem suas ideias e 

projetos, de maneira a captarem os votos necessários para vencerem o 

pleito e ascenderem aos postos político-estatais. Para tanto, é essencial 

que tenham acesso a dinheiro e canais de financiamento. É impensável 

a realização de campanha eleitoral sem dispêndio de recursos, ainda que 

pouco vultosos. 

Normalmente, são gastas – de forma legal e ilegal – elevadíssimas 

somas pecuniárias, o que é particularmente notório em eleições 

majoritárias para o Poder Executivo. E o que é ainda mais grave e 

preocupante: não raras vezes parte do dinheiro despendido tem origem 

ilícita, emanando de fontes tão variadas como desvio de recursos do 

Estado, crime organizado, tráfico de drogas, caixa 2 etc. Ora, o uso de 

dinheiro ilícito torna ilegítima qualquer eleição, além de oportunizar 

que espúrios financiadores exerçam indevida influência na esfera 

estatal. 

Se o dinheiro é necessário para o financiamento da democracia, 

também pode ser usado como instrumento para indevida influência 

no processo eleitoral e nas decisões políticas. Por isso, como afirma 

Speck (2007, p. 154), a diminuição de sua importância na disputa 

político-eleitoral “coincide com o ideal de uma relação mais 

orgânica e consciente entre os partidos políticos e o seu 

eleitorado”.” 

 

39. É até mesmo intuitivo perceber que a normalidade e legitimidade do processo 

eleitoral democrático na ordem republicana pressupõe o tratamento isonômico e o 

consequente afastamento da influência do poder econômico. 

 

40. Todavia, o autofinanciamento eleitoral trilha o caminho oposto, mantendo 

privilégios e transformando as eleições em mera disputa entre os mais ricos. 

 

41. E se não bastasse tamanha inconstitucionalidade, é oportuno ressaltar que uma 

resolução não é o instrumento adequado para veicular a previsão do autofinanciamento 

eleitoral. 
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42. Conforme previsão do art. 22, I, da CF/8811, compete privativamente à União 

legislar sobre direito eleitoral, remanescendo ao TSE competência para expedir os atos 

necessários à execução da Lei de Eleições e do Código Eleitoral e não regulamentar 

mecanismos que sequer estão previstos na legislação. 

 

43. Em suma, faz-se necessária a existência de lei para dar sustentáculo regulamentar 

ao autofinanciamento eleitoral, o que, como dito, não há. E ainda que houvesse, seria 

inconstitucional pelos motivos já delineados. 

 

44. Nesse particular, o TSE usurpou da competência do legislador, em total afronta à 

vontade popular materializada na Lei n° 13.488/17, que extirpou do mundo jurídico a 

previsão legal do autofinanciamento eleitoral. 

 

45. Aliás, é tamanha a importância de lei para tratar da matéria que a Constituição da 

República de 1988 expressamente rechaçou a possibilidade de o direito eleitoral ser 

objeto de medidas provisórias (art. 62, §1°, I, ‘a’, da CF/8812). 

 

46. Ora, se até mesmo medida provisória não pode abordar o tema, quanto mais uma 

resolução do TSE. É patente, pois, a inconstitucionalidade ora arguida. 

 

 

III. DA MEDIDA LIMINAR 

 

47. Conforme estabelecido no art. 10, §3°, da Lei n° 9.868/99, o Pleno desta Eg. Corte 

pode conceder liminar inaudita altera parte em caso de excepcional urgência, sendo que, 

                                                        
11 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; 
12  Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
I – relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. 
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nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil 13  (“CPC”), faz-se necessário 

evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 

 

48. Assim, é flagrante a violação perpetrada pela Resolução n° 23.553 do TSE em 

face dos princípios republicano, democrático e da isonomia, na medida em que permite o 

financiamento eleitoral por intermédio de recursos dos próprios candidatos, o que termina 

por criar extrema desigualdade entre os possíveis candidatos, com privilégio para aqueles 

que possuem maior poder aquisitivo. 

 

49. Isso sem contar que a previsão via resolução atenta contra a competência da União 

para editar leis sobre o tema. Claro, assim, o fumus boni iuris. 

 

50. Ademais, como é notório, 2018 é ano eleitoral e a manutenção da norma 

inconstitucional viabilizará desde já a efetivação da desigualdade, afastando possíveis 

candidatos que não possuem condições de lutar contra o poderio econômico de outros. 

 

51. Com efeito, as campanhas eleitorais em breve serão iniciadas (quem pretende 

concorrer aos cargos eletivos deve se filiar a um partido político até o dia 07 de abril, ou 

seja, seis meses antes da data das eleições), de modo que é iminente e tem data marcada 

a concretização da violação ao texto constitucional.  

 

52. Nesse patamar, caso não se suspenda imediatamente os dispositivos da Resolução 

n° 23.553 do TSE que permite o autofinanciamento, as eleições de 2018 certamente 

estarão comprometidas, retirando sua legalidade e legitimidade. É notório, portanto, o 

periculum in mora. 

 

53. Indo além, em hipóteses como a presente, o STF reconhece, por presunção, o 

perigo da demora (in casu, plenamente demonstrado supra) em face da 

inconstitucionalidade evidente, pois, na medida em que se observam comprometidos 

                                                        
13  Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
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princípios básicos do Estado Democrático de Direito, verifica-se o abalo da estabilidade 

da própria ordem constitucional. Observe: 

 

“Senhor Presidente, em vários precedentes, nesta Casa, tenho 

acentuado que, na ação direta de inconstitucionalidade, se manifesta a 

inconstitucionalidade arguida, a suspensão liminar se impõe sem 

outros requisitos. 

Parece-me, como efeito, que, se a mera plausabilidade da arguição é 

legítima, quando somada a razões de conveniência, sejam elas, ou 

não, as do periculum in mora, a evidência da inconstitucionalidade 

impõe a suspensão imediata, porque traz em si mesma a 

necessidade de pôr cobro, de logo, à ofensa já verificada da ordem 

jurídica fundamental. 

A essa conclusão, Senhor Presidente, não afasto que possa haver 

temperamentos e objeções, se se cuida de norma que afete 

interesses privados, reparáveis. Mas, a mim, ela me parece 

indiscutível, quando se cuida do restabelecimento de princípios 

básicos do regime constitucional de poderes, cuja ofensa 

continuada é, por si mesma, o maior periculum in mora que se 

possa configurar.” 

(STF, ADI 293, rel. min. Sepúlveda Pertence) 
 

54. Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, a concessão 

de liminar para suspender a eficácia dos arts. 17, I, 18, 22, caput, e 33, §1°, da Resolução 

n° 23.553 do TSE é medida essencial ao cumprimento da Constituição da República de 

1988, isto é, fundamental para que os cidadãos possam exercer concreta e livremente os 

direitos a todos garantidos, de forma igualitária. 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

55. Ante o exposto, frente à flagrante inconstitucionalidade narrada na presente Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, requer: 

 

a) A concessão da medida cautelar inaudita altera parte, com base no art. 10, § 3º, 

da Lei nº 9.868/99, para suspender imediatamente a eficácia dos arts. 17, I, 18, 

22, caput, 29, §1° e 33, §1°, da Resolução n° 23.553 do TSE, que permitem o 

autofinanciamento eleitoral, bem como, caso se admita sua vigência e eficácia até 
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as eleições de outubro do corrente ano de 2018, do § 1º-A do art. 23 da Lei nº 

9504/97; 

 

b) A intimação do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral para, querendo, se 

manifestar, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/99. 

 

c) A notificação sucessiva do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União e do Exmo. Sr. 

Procurador-Geral da República para que emitam parecer, nos termos do art. 103, 

§§1º e 3°, da CF/88, e do art. 8º, da Lei nº 9.868/99. 

 

d) Ao final, a procedência do pedido de mérito para que seja declarada a 

inconstitucionalidade dos arts. 17, I, 18, 29 e 22, caput, e 33, §1°, da Resolução 

n° 23.553 do TSE, que permitem o autofinanciamento eleitoral, bem como, caso 

se admita sua vigência e eficácia até as eleições de outubro do corrente ano de 

2018, do § 1º-A do art. 23 da Lei nº 9504/97. 

 

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo. 

 

Nestes termos, 

PEDE DEFERIMENTO. 

 

Brasília/DF, 05 de março de 2018. 
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