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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar se o local de nascimento de 

deputados federais e senadores influenciam nas transferências conveniadas 

celebradas entre o governo federal e o governo municipal. Para isto, elaborou-se um 

banco de dados contendo dados pessoais dos deputados federais e senadores 

eleitos no período entre 1998 e 2010, além de informações dos prefeitos, 

governadores, presidentes, dados socioeconômicos e valores pagos via convênios 

para o mesmo período. Utilizou-se dados do DATASUS, RAIS, banco de dados do 

TSE e dados do Portal da Transparência para esta elaboração. Aplicou-se painéis 

de efeito fixo tanto para os deputados federais quanto para os senadores, variando-

se o tipo de convênio celebrado. Estes foram segmentados nos seguintes grupos: 

valor total liberado entre a União e os municípios, o total liberado entre cada Poder 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e os municípios e sobre o recurso liberado por 

tipo de custeio (Custeio e Não-Custeio) entre a União e os municípios. Os resultados 

sugerem que, na maioria dos casos, o local de nascimento independentemente de 

onde tenha sido eleito o parlamentar, possui impacto positivo e significante na 

celebração de convênios, que pode variar entre R$ 4,60 a R$ 32,25 per capita. 

Quando considera-se a região de eleição, o local de nascimento de deputados 

possui impacto significativo em cerca de R$ 0,21 per capita em acordos com o Poder 

Legislativo e entre tratados cujo objetivo seja de não custeio (aproximadamente, R$ 

50,00 per capita). Já para os senadores, os resultados são não conclusivos. 

 

Palavras chave: Convênios. Viés de nascimento. Pork barrel. Economia do setor 

público. Políticas distributivas. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The present study aims to evaluate if the birthplaces of federal deputies and senators 

are favored in the allocation of federal government transfers. For this purpose, was 

created a database containing personal data of federal deputies and senators 

elected in the period between 1998 and 2010, as well as information from mayors, 

governors, presidents, socioeconomic data and amounts paid through federal 

transfers for the same period. It was collected data from DATASUS, RAIS, TSE 

database and Portal da Transparência website. To estimate the impact, fixed-effect 

panels were applied to both federal deputies and senators. The regressions differ 

from each other depending of the kind of transfer used. These were segmented into 

the following groups: total amount released between Union and municipalities, the 

total released between each Power (Executive, Legislative and Judiciary) and 

municipalities and the released according to the destination of the transfer (Costing1 

and Non-Costing) between Union and municipalities. It was indicated that, in most 

cases, the town of birth regardless of where the parliamentarian was elected, has a 

positive and significant impact on the transfers agreements, which can vary from R$ 

4.60 to R$ 32.25 per capita. When faced with the region of election, the place of birth 

of deputies has a significant impact of around R$ 0.21 per capita in agreements with 

the Legislative Branch and in Non-Costing transfers (approximately R $ 50.00 per 

capita). But for the senators, no conclusion was presumed.  

 

Keywords: Federal transfers. Birth town bias. Pork barrel. Public sector. Distributive 

policies. 

 

 

 

 

  

                                            
1
 Amount  to ensure the provision of basic public goods given by government (their maintenance and 
installation) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É comum encontrarmos trabalhos que visam analisar as determinantes de 

eleição (ou reeleição) de deputados e senadores e a relação desta com a 

distribuição de recursos no país. Na tentativa de entender a dinâmica da política 

orçamentária brasileira, não seria estranho pensar que parlamentares podem 

atender a outros interesses. E um destes pode ser no favorecimento de seu local de 

nascimento em detrimento dos demais municípios.  

Este favorecimento pode surgir de diversas formas. Seja devido aos 

deputados e senadores possuírem parentes neste local; ou então, porque já 

conhecem as necessidades que lá se encontram por terem residido durante o 

período de sua infância, ou mesmo porque, coincidentemente, trata-se de seu “curral 

eleitoral” (expressão utilizada para indicar uma região onde o político concentra sua 

base eleitoral). O fato é que ter em seu município um representante no Congresso 

Brasileiro pode vir a ser um negócio interessante. Desta forma, percebe-se que 

dentre as opções existentes, as transferências discricionárias seriam um dos meios 

de se atingir tais objetivos.  

Vale ressaltar que os valores de repasse existentes entre os entes 

federativos devem estar previstos nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, sendo 

que, para os concedentes, previsto a fixação das despesas e, para os beneficiários, 

a estimativa de receita, como referido na publicação “Convênios e Outros Repasses” 

do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014). Neste contexto, é importante 

observar que, conforme cita Mognatti (2008), uma das atribuições constitucionais do 

Congresso Nacional formada pelos Deputados Federais e pelos Senadores é a 

competência para discutir e aprovar o orçamento anual, representando a atuação 

indireta do povo na distribuição das receitas e despesas do Estado.  

Sua intervenção procura identificar as prioridades das políticas públicas 

em favor das regiões representadas e redistribuir os recursos visando à eficiência na 

prestação do serviço público. O Congresso pode atuar na dotação de receita 

discricionária beneficiando regiões mais necessitadas. Pode-se, portanto, buscar 

este tipo de repasse por meio de acordos entre as esferas de governo e com o 

auxílio de deputados e senadores, já que existem interesses em comum, como o 

desenvolvimento educacional, a promoção de atividades culturais, a melhora nos 
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serviços de saúde, dentre outros, evitando a má distribuição dos recursos públicos. 

É justamente neste ponto que o presente trabalho visa contribuir: no entendimento 

da eficácia da utilização dos recursos públicos, visando verificar como este está 

sendo distribuído e se está sendo feito o uso consciente, frisando, principalmente, as 

áreas que se encontram mais desfalcadas e necessitam de maior atenção. 

Para isto, buscou-se averiguar a existência de uma relação entre as 

transferências federais e o colegiado do Congresso Nacional (deputados federais e 

senadores). Em grande parte dos trabalhos que abordaram este assunto, o tema foi 

desenvolvido visando os estudos de reeleições e de “curral eleitoral”, tendo na 

maioria dos casos, emendas parlamentares – instrumento que o Congresso Nacional 

possui para acrescentar novas destinações de recursos durante a elaboração do 

orçamento anual – como objeto de análise.  

Firpo, Ponczek e Sanfelice (2014) investiga se os deputados utilizam 

recursos do orçamento federal como uma estratégia de manter e expandir o seu 

capital político e se os valores investidos influenciam o desempenho eleitoral destes 

que se candidatam à reeleição. Neste trabalho, é considerada a relação entre 

emendas parlamentares e os resultados das eleições para os deputados que 

propuseram tais emendas. Conclui-se que estes parlamentares tendem a favorecer 

os municípios importantes para suas eleições e que os eleitores apoiaram 

candidatos à Câmara que trouxeram recursos para suas regiões. No entanto, 

considerando que no Brasil utiliza-se o sistema de votos proporcional nas eleições 

para deputados, influenciar o comportamento de eleitores por meio de emendas não 

é suficiente para aumentar as reais chances de um candidato ser reeleito. Nesta 

mesma linha, Sakurai e Menezes-Filho (2008) observam que os gastos em anos 

eleitorais tendem a reduzir as chances de reeleição dos titulares do executivo, 

enquanto que os gastos em anos não eleitorais tendem a beneficiá-los.  

Mesquita (2008) estabelece um paralelo entre emendas ao orçamento e 

conexão eleitoral e chegou ao resultado que não existe uma relação direta entre 

emendas de cada parlamentar e o sucesso eleitoral. Já Limongi e Figueiredo (2002) 

destacam a influência do Congresso Nacional na elaboração do orçamento federal, 

na medida em que deputados e senadores buscam por meio de emendas 

distribuírem os recursos. O trabalho indica que há uma atuação conjunta entre os 

poderes Executivo e Legislativo para que a emenda seja, na prática, utilizada. Pois, 

mesmo com a aprovação da mesma, o gasto deste recurso pode ser postergado por 
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decisão do poder Executivo. Isto implica uma atuação contínua do Legislativo, 

visando assegurar a chegada dos recursos ao destino estipulado nestas reformas.   

Assim, com base nesses fatos expostos e, levando em consideração 

também a afirmação feita por Mognatti (2008) de que, a aplicação de recursos 

oriundos de emendas é realizada mediante convênios entre União (concedente) e 

demais entes (convenente), este texto pauta-se nas transferências conveniadas 

como parâmetro de estudo. Vieira (2007) afirma que é notória a utilização de 

transferências voluntárias como canal político, já que há aumento desta receita em 

anos eleitorais, visão também corroborada pelo autor Ferreira e Bugarin (2007). 

Além disso, Mendes, Miranda e Cosio (2008) alega que transferências mediante 

convênios podem ser direcionadas visando a interesses políticos.  

Muitos dos municípios podem possuir receitas comprometidas com 

compromissos legais ou contratuais, como o pagamento de servidores, por exemplo, 

o que transformaria os convênios em importante instrumento de repasse de recurso 

destinado ao desenvolvimento municipal. Levando em consideração que emendas 

podem ser executadas mediante convênios, o papel do Legislativo pode não 

terminar com a aprovação da dotação. Muitas regiões carentes de efetivo capacitado 

dependeriam da atuação do Legislativo para concretizar o convênio. Por outro lado, 

deputados e senadores podem acompanhar o implemento do convênio como forma 

de assegurar a entrega dos recursos (dado o caráter discricionário do executivo), 

garantindo a manutenção de seu capital político.  

Neste sentido, diferentemente de outros trabalhos que abordaram como 

tema se o emprego destes recursos era suficiente para manter a base eleitoral e/ou 

se reeleger, a indagação a ser constatada neste estudo é saber se os locais de 

nascimento destes congressistas são mais favorecidos ao estabelecer os convênios, 

ou seja, se um legislador nascido e eleito na mesma região, a privilegia mais que um 

colega que foi eleito pelo mesmo local, mas nascido em lugar distinto.  

Persson e Zhuravskaya (2014) realizaram um estudo que relaciona a 

carreira política e recursos transferidos. Usando dados sobre províncias chinesas, 

mostraram que a política pública local é em grande parte determinada por fatores 

relacionados ao principal líder provincial. Os autores sugerem que governadores 

chineses que construíram suas carreiras dentro da província que governam e têm 

laços fortes com a elite local, fornecem uma maior parte dos recursos orçamentários 

em educação e saúde e investem menos em infraestrutura do que aqueles que 
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fizeram seus avanços mais significativos na carreira em outras regiões. Mostraram 

também que os resultados não são motivados pelas diferenças no conhecimento ou 

experiência local.  

Carozzi e Repetto (2016) realizam um estudo na Itália, onde os autores 

utilizam transferências governamentais em nível municipal para entender se a cidade 

de nascimento de membros do parlamento italiano tem privilégios sobre as demais 

regiões beneficiadas. Usando o local de nascimento como ligação entre áreas 

geográficas e instituições políticas foi possível explorar uma fonte diferente de 

informação daquelas usadas em análises acerca da política de “pork barrel”. Para 

isso, classificam os membros do parlamento italiano em interno (o parlamentar 

nasceu no mesmo distrito onde foi eleito), externo (o parlamentar nasceu em um 

local diferente do distrito onde foi eleito) e proporcional (de acordo com a quota 

obtida dada ao sistema de eleição proporcional). 

Foi constatado que os municípios ligados ao Parlamento através de um 

link externo receberam transferências per capita anuais, cerca de 2% maiores. 

Também, foi visto que, dado que o viés de nascimento pareceu ser motivado apenas 

por fatores externos e que esses políticos não teriam vantagens eleitorais em 

favorecer seu local de nascimento, os incentivos para reeleição não poderiam 

direcionar os resultados. Além disso, foi apontado que o montante deste viés 

diferencia-se durante o mandato, sendo maiores em anos logo após as eleições 

legislativas e desaparecendo no final do mandato.  

Em seguida, voltam o estudo para analisar outros incentivos possíveis de 

favorecimento à terra natal. Primeiramente, argumentam que a possibilidade de uma 

carreira pós-parlamento, considerada pelos políticos, explica parte dos resultados. 

Ao aumentar as transferências no exercício do mandato, os congressistas podem 

ser capazes de melhorar suas chances de serem eleitos em cargos locais depois de 

saírem do Parlamento. Por fim, analisam se a presença de vínculos pessoais na 

cidade de nascimento pode fornecer um mecanismo alternativo. Encontrou-se que o 

alinhamento partidário pode afetar, sim, o papel dos políticos “internos”.  

Neste presente estudo, os parlamentares são divididos em três grupos: os 

que nasceram em um determinado município e foram eleitos representando o estado 

que o engloba; os que não nasceram em um determinado município, mas originam-

se e foram eleitos por um estado que o contêm; e os que foram eleitos em outro 

estado onde não se encontra o seu local de nascimento. Além disso, e conforme 
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mencionado anteriormente, propôs-se a utilização de convênios celebrados entre a 

União e os municípios, segmentados nos seguintes grupos: valor total liberado de 

convênios entre a União e os municípios, o valor liberado de convênios entre cada 

Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e os municípios e, sobre o valor liberado 

de convênios por tipo de custeio (Custeio e Não-Custeio) entre a União e os 

municípios. 

Assim, constata-se que, na maioria dos casos, se um município possuir 

um representante inserido no Congresso, independente deste ter sido eleito no 

estado que o compõe, o município em questão pode dotar de privilégios frente aos 

demais, que podem variar entre R$ 4,60 a R$ 32,25 per capita. Além disso, 

deputados que nasceram em um determinado município e foram eleitos no estado 

podem transferir para este local em torno de R$ 0,21 a mais per capita em convênios 

entre o Poder Legislativo e os municípios. O mesmo vale para convênios cujo 

objetivo seja de não custeio (aproximadamente R$ 50,00 per capita). Para os 

convênios de custeio, parece ser mais interessante a um município possuir um 

deputado federal nascido dentro do estado do que fora dele. No que se refere aos 

senadores, não se presume alguma conclusão se, dado um município e um senador 

eleito pelo estado, o local de nascimento influencia os convênios celebrados.  

O trabalho está dividido em quatro seções. A seguir, apresenta-se na 

primeira seção, o resumo sobre convênios; na segunda seção, a descrição dos 

dados e a metodologia adotada; na terceira, os principais resultados e análises; na 

quarta, a devida conclusão.   
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2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 

 

 

O Manual da Legislação Federal sobre Convênios da União (BRASIL, 

2009) descreve a organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil sendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em que todos 

se encontram na qualidade de entes soberanos, convivendo com autonomia para 

definir o papel do Estado junto à respectiva comunidade.  

 Esta configuração federativa é adotada, entre outros motivos, para evitar 

a concentração da tomada de decisão em torno de um único núcleo. 

Neste sentido, a Constituição da República prevê áreas de atuação 

próprias a cada esfera de governo e outras comuns. Pode-se citar como exemplo o 

artigo 3º da 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. (BRASIL, 1988, online, grifo nosso). 

 

Para atingir tais objetivos é necessário o emprego de recursos. Estes 

podem ser obtidos utilizando a competência que cada ente possui de instituir e 

arrecadar tributos.   

Porém, sabe-se que a arrecadação tributária não é uniforme, tanto entre 

os entes federativos (a União possui maior parcela de arrecadação em comparação 

com estados e municípios) quanto entre integrantes de uma mesma esfera (estados 

mais desenvolvidos tendem a arrecadar mais que estados menos desenvolvidos).  

“O que você precisa saber sobre Transferências Fiscais da União”, uma 

cartilha divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 

(BRASIL, 2016), comenta que, de forma a diminuir as desigualdades regionais, 

foram estabelecidas diversas categorias de transferências intergovernamentais, com 

base na própria Constituição Federal e em leis infraconstitucionais, tendo como 

objetivo suprir recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios a fim de que eles 

prestem serviços públicos de qualidade concomitantemente à sustentação do 

equilíbrio fiscal dos mesmos.  
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Também, conforme a cartilha (BRASIL, 2016), existe na legislação 

brasileira uma quantidade significativa de maneiras diferentes de se efetuarem 

transferências fiscais amparadas por um arcabouço jurídico que se inicia na 

Constituição Federal e é complementada por leis, decretos, portarias, instruções e 

demais documentos legais. Tais transferências possuem diversas designações, 

oriundas desde o uso informal até aquelas presentes na legislação.  

A literatura sobre transferências é vasta e seu estudo foge aos objetivos 

deste trabalho. Contudo, o Relatório de Atividades do Subgrupo de Classificação 

das Transferências da União, criado a partir de uma atuação conjunta de membros 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, da Secretaria de 

Orçamento Federal (SOF) e da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI), ambas do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da 

Controladoria-Geral da União (CGU), apresenta uma tabela onde sugere uma 

classificação abrangente: 

 

Classe Categoria Tipo Características Exemplos 

Quanto 

aos 

requisitos 

legais* 

Obrigatórias 

Constitucionais 

São aquelas que decorrem de 
mandamento constitucional, 
são regulamentadas por lei e 
realizadas de forma 
automática, ocorrendo entre 
Entes Federativos. 

FPE, FPM, IPI-
Exportação, 
FUNDEB 

Legais 

São aquelas cuja 
obrigatoriedade decorre de lei 
específica e regulamentação 
própria, ocorrendo entre Entes 
Federativos e para entidades 
privadas sem fins lucrativos. 

PNATE - Apoio 
ao Transporte 
Escolar na 
Educação 
Básica; PNAE - 
Apoio à 
Alimentação 
Escolar na 
Educação 
Básica 

Discricionárias Voluntárias 

São aquelas que efetuam a 
entrega de recursos para Entes 
Federativos a título de 
cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não 
decorrem de determinação 
constitucional ou legal, nem 
sejam destinados ao Sistema 
Único de Saúde. Elas exigem a 
celebração de um instrumento 
jurídico entre as partes 
envolvidas e, regra geral, 
requerem contrapartida 
financeira do beneficiário. 
 

Instrumentos 
legais 
aplicáveis: 
convênio, 
contrato de 
repasse 

Quadro 1 – Classificação das Transferências Fiscais da União (continua) 



16 

Quanto 

aos 

requisitos 

legais* 

Discricionárias 

Para 
Organizações 
da Sociedade 
Civil 

São aquelas efetuadas pela 
administração pública para 
organizações da sociedade civil 
sem fins lucrativos a título de 
subvenção, auxílio e 
contribuição, visando a 
consecução de finalidades de 
interesse público. Elas exigem 
a celebração de um 
instrumento jurídico entre as 
partes envolvidas. 

Instrumentos 
aplicáveis: termo 
de parceria 
(contratos 
antigos), termo 
de colaboração 
e termo de 
fomento (a partir 
da Lei 
13.019/2014) 

Por Delegação 

São aquelas efetuadas entre 
Entes Federativos ou a 
consórcios públicos visando a 
execução descentralizada de 
projetos e ações públicas de 
responsabilidade exclusiva do 
concedente e exigem a 
celebração de um instrumento 
jurídico entre as partes 
envolvidas. 

PAC - Programa 
de Aceleração 
do Crescimento 
- execução 
delegada; 
instrumentos 
aplicáveis: 
convênio, 
contrato de 
repasse 

              
Específicas 

São aquelas cujo atendimento 
de requisitos fiscais pelo 
beneficiário é dispensado por 
lei, e normalmente estão 
relacionadas a programas 
essenciais de governo. Em 
geral, elas exigem a celebração 
de um instrumento jurídico 
entre as partes envolvidas, e a 
sua execução orçamentária 
tem caráter discricionário, 
apesar de algumas delas 
serem definidas como 
transferências obrigatórias ou 
automáticas por intermédio de 
leis específicas. 

SUS - Sistema 
Único de Saúde; 
não requer 
instrumento 
legal PAC - 
Programa de 
Aceleração de 
Crescimento; 
instrumento 
legal aplicável: 
termo de 
compromisso 

* Transcrição do Relatório de Atividades do Subgrupo de Trabalho Classificação da Transferências da 
União, de 18 e maio de 2015. 
Quadro 2 – Classificação das Transferências Fiscais da União (conclusão) 
Fonte: (BRASIL, 2016, p. 21-22). 

 

Percebe-se que há duas formas principais de se obter receita por meio de 

transferências: obrigatórias e discricionárias. A primeira refere-se a um direito legal 

não exigindo, por exemplo, contrapartidas ao recebimento de valores. Além disso, 

seus recursos não podem ser contingenciados nas Leis Orçamentárias. É uma 

transferência líquida e certa tendo como única forma de apuração do montante a 

receber uma fórmula matemática baseada em arrecadação. A cartilha produzida 

pela STN, citada anteriormente, complementa que diferentemente das transferências 

discricionárias, as bases legais que regem as transferências obrigatórias não só as 

regulamentam como também obrigam que elas sejam executadas. 
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Na tabela abaixo, e utilizando-se os valores de 2014 como referência, 

também é possível perceber que as distribuições obrigatórias representam a maior 

fatia das dotações transferidas:  

 

Tabela 1 – Distribuição das transferências fiscais da União  
em 2014 – classificadas quanto aos requisitos legais 

Categoria/Tipo 
Dotação Atualizada  

R$ % 

TOTAL 348.619.642.853 100 

Obrigatórias 298.766.905.544 85,7 

   Constitucionais 231.266.393.731 66,3 

   Legais 67.500.511.813 19,4 

Discricionárias 49.852.737.309 14,3 

   Específicas 30.858.243.050 8,9 

   Para Organizações da 
Sociedade Civil 

6.184.986.785 
1,8 

   Voluntárias 11.716.732.823 3,4 

Por Delegação 1.092.774.651 0,3 

Fonte: (BRASIL, 2016, p. 14). 

 

A referida cartilha (BRASIL, 2016) ainda cita que: As transferências 

discricionárias foram criadas devido à complexidade e diversidade das demandas da 

população por serviços públicos, ou seja, são voltadas para programas ou iniciativas 

bem determinadas, executadas com base em objetivos claros e especificados por 

projetos, o que leva à necessidade de celebrar um instrumento jurídico entre as 

partes envolvidas. A sua concessão envolve um processo de tomada de decisão no 

qual o ente federativo concedente exerce, em algum momento, seu poder 

discricionário.  

De acordo com o Manual da Legislação Federal sobre Convênios da 

União (BRASIL, 2009), cabe aos entes federativos a maneira pela qual será 

celebrado o relacionamento. Porém, os instrumentos jurídicos mais utilizados são os 

convênios e os contratos de repasse.  As transferências por convênio são aquelas 

realizadas por meio de consulta prévia e que resulta em um acordo formal de 

interesse comum entre as partes. Já transferências por contrato de repasse diferem 

do convênio, principalmente, pelo fato de o recurso chegar ao destinatário final por 

mediação de uma instituição financeira, habilitada a gerir e fiscalizar o cumprimento 

do contrato. 
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Neste sentido, segundo a publicação “Convênios e outros Repasses” do 

Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014, p. 13), convênio: 

 

É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros dos orçamentos da União visando à 
execução de programa de governo, o qual envolve a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação, e tenha como partícipes, de um lado, órgão 
da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública, 
empresa pública ou sociedade de economia mista, e, de outro, órgão ou 
entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 
indireta, ou ainda, entidade privada sem fins lucrativos. 

 

Em outras palavras, o Manual da Legislação Federal sobre Convênios da 

União (BRASIL, 2009) afirma que a Constituição brasileira prevê que as esferas de 

governo possam atuar conjuntamente em determinados tipos de atividades para 

assim evitar o mau uso das dotações públicas ao se aplicar muito em um setor e 

pouco em outro. Neste sentido, existem várias maneiras e instrumentos jurídicos 

capazes de assegurar, de modo institucional, a cooperação entre os entes. Os 

convênios são uma das formas de se celebrar estes acordos. Em um convênio, de 

acordo com entendimento no Direito Público, o intuito é o de viabilizar um interesse 

comum entre as partes envolvidas. Para tanto, estas partes se unem de forma 

articulada para a obtenção de uma benfeitoria buscada por todos e que resulta em 

benefício para a coletividade.  

Difere-se dos demais instrumentos jurídicos, como, por exemplo, um 

contrato, justamente por este objetivo. Conforme o manual citado acima: 

  

Na visão consagrada entre os estudiosos: em um contrato, as partes têm 
interesses diversos e opostos; no convênio, os partícipes têm interesses 
comuns e coincidentes. Por outras palavras: em um contrato há sempre 
duas partes (podendo ter mais de dois signatários), uma que pretende o 
objeto do ajuste (a obra, o serviço etc.), outra que pretende a 
contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer vantagem), 
diferentemente do que ocorre no convênio, em que não há parte, mas 
unicamente partícipes com as mesmas pretensões. (BRASIL, 2009, p. 7). 

 

Neste contexto, os partícipes podem ser concedentes ou convenentes, de 

acordo com sua função no convênio.  

De acordo com a publicação “Convênios e outros Repasses” do Tribunal 

de Contas da União (BRASIL, 2014, p. 13):  
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Concedente: órgão da administração pública federal direta ou entidade da 
administração pública federal indireta, responsável pela transferência dos 
recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários 
destinados à execução do objeto do convênio. 
Convenente: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 
de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem 
fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de 
programa, projeto, atividade ou evento mediante convênio. 

 

Tratando-se da parte legal, os convênios celebrados até 14 de abril de 

2008 são regidos pela Instrução Normativa IN/STN 01, de 1997, e suas alterações. 

Após esta data, as normas que regem sobre transferências de recursos da União 

mediante convênios estão regulamentadas pelos Decretos 6.170/2007, 6.428/2008, 

6.619/2008, 6.497/2008, 7.568/2011, 7.594/2011 e 7.641/2011 e na Portaria 

Interministerial 507, de 28 de novembro de 2011 e suas alterações, dos Ministérios 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Controladoria-Geral da 

União.  

O Decreto 6.170/2007 também institui o Sistema de Gestão de Convênios 

e Contratos de Repasse (Siconv) e o Portal de Convênios do governo federal.  

A publicação do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014) descreve 

que o Siconv é o sistema integrado do governo federal em que são consolidados 

todos os dados relativos ao processo de viabilização das transferências de recursos 

via convênios, desde a sua proposição e análise, passando pela efetivação e 

liberação dos recursos. Além disso, é por este sistema que ocorre o fornecimento de 

informações acerca da execução do convênio e também a prestação de contas. As 

informações fornecidas são de caráter público e estão disponíveis no Portal de 

Convênios. Este fator de inovação permite maior relacionamento entre as 

instituições interessadas, bem como diminui os custos com os procedimentos 

necessários à celebração do instrumento e facilita o acesso à informação sobre 

como os recursos federais estão sendo aplicados, garantindo mais transparência 

aos atos de gestão.  

Abaixo segue uma tabela que mostra a quantidade de convenios 

celebrados com a União entre os anos 1998 e 2015:  
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Tabela 2 – Convênios celebrados com a União 

Início da Vigência 
Convênios - União e 

Municípios 
Convênios - União e 

Estados 

1998 26.037 1.774 

1999 15.284 1.380 

2000                           24.592                              2.464  

2001                           28.193                              2.279  

2002                           20.311                              1.583  

2003                           16.963                              1.534  

2004                           19.869                              2.169  

2005                           27.740                              1.861  

2006                           27.694                              1.588  

2007                           25.692                              3.006  

2008                           21.642                              3.185  

2009                           21.902                              2.006  

2010                           21.129                              1.263  

2011                           12.498                              1.501  

2012                             8.783                              1.873  

2013                           13.761                              1.387  

2014                           11.645                                  930  

2015                             7.418                                  758  

Fonte: elaboração própria (2016) com base em informações do Portal da Transparência e 
desconsiderando convênios cuja situação encontra-se anulada, cancelada, excluída, 
inadimplente, rescindido, que teve a prestação de contas rejeitada ou que sua situação não 
tenha sido informada. 

 

Percebe-se que durante anos os convênios foram utilizados amplamente 

pelas entidades federativas na celebração de acordos. Além disso, os dados acima 

indicam a dimensão sobre como essa prática se encontra disseminada e reforçam a 

importância de existir uma plataforma centralizada de controle e gestão destes 

instrumentos.  

Importante observar que, assim como informado na publicação 

“Convênios e outros Repasses” do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014), 

para que ocorra a liberação dos recursos, os mesmos devem estar previstos na Lei 

Orçamentária, sendo alocadas no Orçamento Geral da União de duas maneiras. A 

primeira forma é direta, indicando nominalmente o ente federativo que receberá o 

recurso. Esta destinação pode ser tanto por intermédio de emendas ao Orçamento, 

imputadas pelos deputados federais e senadores, quanto por meio de proposta do 

Poder Executivo. Neste caso, ao publicar a referida Lei, existirá previsão de 

dotações necessárias para realização do objeto proposto. Já a segunda maneira não 

é uma contemplação explícita, mas uma alocação de recursos para a região em que 

se localiza o interessado. Neste caso, o planejamento orçamentário prevê a 
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aplicação dos valores por intermédio de um ente federativo ou entidade privada sem 

fins lucrativos.  

Portanto, atendidas as condições acima, qualquer Poder (Executivo, 

Legislativo ou Judiciário) pode estabelecer um convênio com os demais entes. Neste 

trabalho, é observado os convênios entre a União e os municípios. Neste caso, o 

Poder Executivo detêm o maior montante, conforme tabela abaixo:  

 

  Tabela 3 – Convênios celebrados entre União e municípios – por tipo de Poder 

Data Início da 
Vigência do 

Convênio 

Convênios 
celebrados entre 

Poder Executivo e 
Municípios 

Convênios 
celebrados entre 

Poder Legislativo e 
Municípios 

Convênios 
celebrados entre 

Poder Judiciário e 
Municípios 

1998 98,35% 1,55% 0,09% 

1999 99,99% 0,00% 0,01% 

2000 99,75% 0,10% 0,15% 

2001 98,92% 1,03% 0,05% 

2002 99,86% 0,05% 0,08% 

2003 99,60% 0,40% 0,01% 

2004 99,98% 0,02% 0,00% 

2005 99,96% 0,03% 0,00% 

2006 99,02% 0,98% 0,00% 

2007 99,98% 0,02% 0,00% 

2008 99,99% 0,01% 0,00% 

2009 100,00% 0,00% 0,00% 

2010 100,00% 0,00% 0,00% 

2011 100,00% 0,00% 0,00% 

2012 99,99% 0,01% 0,00% 

2013 100,00% 0,00% 0,00% 

2014 100,00% 0,00% 0,00% 
2015 99,83% 0,00% 0,17% 

Fonte: elaboração própria (2016) com base em informações do Portal da Transparência e 
desconsiderando convênios cuja situação encontra-se anulada, cancelada, excluída, 
inadimplente, rescindido, que teve a prestação de contas rejeitada ou que sua situação não 
tenha sido informada. 

 

Neste contexto, o acesso a esses recursos poderá ser efetivado de duas 

maneiras. A referida publicação do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014) 

relata que a primeira consiste na formulação de uma proposta ou projeto pelo 

interessado e encaminhado diretamente à entidade que possui os recursos. Após 

análise da viabilidade do objeto proposto, e comprovadas a regularidade do 

interessado, o concedente pode aprovar o convênio e liberar os recursos. Para o 

caso de execução obrigatória de emendas parlamentares, os interessados devem 

apresentar a documentação necessária (incluindo o projeto ou proposta) por meio do 
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Siconv e dentro do prazo estabelecido pelo governo federal. Porém, o detentor dos 

recursos pode não aprovar a execução da programação orçamentária se verificado 

algum impedimento de ordem técnica (consoante com a Portaria Interministerial 

40/2014 dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda, da 

Controladoria-Geral da União e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência 

da República). A outra maneira de obter os recursos sob este instrumento consiste 

em a entidade federal, de maneira proativa, detectar necessidades locais ou desejar 

implementar algum programa federal na região. Neste caso, os municípios são 

contactados para que procurem participar do projeto.  
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3  DADOS E METODOLOGIA 

 

 

3.1 DADOS 

 

 

Como dito anteriormente, o objetivo do presente trabalho é verificar o 

impacto do local de nascimento sobre os valores celebrados entre União e 

municípios.  

Para isto, os parlamentares são divididos em três categorias. Dado um 

município observado, seu representante pode:  

 

a) ter nascido neste local; 

b) não ter nascido neste lugar, mas nasceu dentro do estado;  

c) não ter nascido nem no município e nem no estado. 

 

De forma a obter essas três variáveis e demais pertinentes ao estudo, a 

fonte de dados inicia-se com informações acerca de eleições obtidas no site do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste site é possível obter tanto os dados sobre o 

resultado das eleições (quantidade de votos válidos, região por onde o candidato foi 

eleito, etc.) quanto dados pessoais do candidato (como por exemplo, local de 

nascimento, nível de escolaridade, ocupação e sexo). Dessa forma, foi possível 

capturar os dados pessoais de cada parlamentar e o desempenho deles por 

município nos anos de 1998, 2002, 2006 e 2010 calculando, inclusive, a participação 

daquele município no total de votos e o quinhão que um congressista obteve em 

determinada municipalidade. 

Vale ressaltar que, conforme divulgação no site do TSE, os dados de 

resultados das eleições de 1994 a 2002 podem estar incompletos. Mesmo assim, o 

presente trabalho utilizou-se de todas as informações disponíveis neste, por ser a 

principal fonte fidedigna sobre o tema.  

Além disso, também foram coletadas neste site informações referentes 

aos partidos de prefeitos, governadores e presidentes comparando-os com os 

partidos dos parlamentares, permitindo capturar assim possíveis interesses 

partidários. 
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Tratando-se dos dados obtidos sobre os prefeitos, vale uma ressalva. As 

eleições para prefeitos se intercalam com as eleições dos deputados. Desta forma, 

durante seu mandato o deputado de um determinado estado se relaciona 

politicamente com dois prefeitos de cada município, um para cada metade de seu 

mandato. Assim, ao analisar os partidos dos prefeitos em relação aos partidos dos 

parlamentares, propôs-se a divisão em partidos dos prefeitos do primeiro turno e 

partidos dos prefeitos do segundo turno e realizada a comparação separadamente.  

Além disso, no período em análise, ocorreram impugnações e cassações 

de mandatos de prefeitos. Para isto, foi proposto um segundo conjunto de variáveis 

que indica os partidos dos novos prefeitos, quando for o caso.  

Outra importante consideração a ser apontada refere-se aos mandatos de 

senadores. Único no sistema eleitoral brasileiro, os mandatos dos senadores são de 

oito anos. As eleições para o cargo, no entanto, acontecem a cada quatro anos. Por 

essa razão, a Casa se renova em um terço em uma eleição e, em dois terços no 

pleito seguinte. Neste caso, foi proposto realizar dois estudos. No primeiro, o banco 

de dados refletirá o acontecido em cada eleição, permanecendo o descasamento. 

No segundo foi proposto replicar os dados anteriores, de forma que o conjunto fique 

sempre com três terços do senado. Assim, acredita-se ser possível analisar o 

impacto do local de nascimento durante todo o mandato.  

Vencida a etapa de reunir informações políticas, parte-se agora em 

adquirir dados sobre convênios. Neste caso, buscou-se informações no Portal da 

Transparência para os anos entre 1998 e 2010, e foi possível categorizar os 

convênios celebrados com a União em cada município por: 

 

a) valor liberado: total dos recursos efetivamente liberados;  

b) estrutura de poder: com base no órgão concedente foi possível dividir os 

convênios em celebrados com o poder executivo, legislativo ou judiciário; 

c) finalidade: com base no objeto do convênio, foi possível identificar  

convênios de custeio e convênios de não custeio. 

 

Dessa forma, foram realizados estudos separados para cada tipo de 

convênio descrito acima, com intuito de entender se o local de nascimento pode 

impactar diferentemente em cada cenário. Além disso, os dados foram agrupados 

obedecendo as eleições parlamentares. Ou seja, os anos de 1999 até 2002 referem-
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se a uma eleição sendo, portanto, agrupados. O mesmo vale para os períodos de 

2003 até 2006 e 2007 até 2010. Pretende-se assim traçar uma análise de uma 

eleição para outra. 

Por fim, de forma a controlar as análises levando-se em consideração as 

particularidades de cada região, foram coletados dados socioeconômicos de cada 

município para os anos eleitorais citados acima.   

A primeira fonte de informação foi o Relatório Anual de Informações 

Sociais (RAIS), importante instrumento de coleta de dados do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social. Criada com objetivo estatístico e de apoio à administração 

pública, a RAIS armazena grande quantidade de dados e permite tabulações de 

fundamental importância para acompanhamento do mercado de trabalho formal.  

Seu banco de dados possibilita que as informações tenham 

desagregação em nível municipal. Logo, nele foi possível encontrar o salário nominal 

por hora e por município, como uma medida de renda local, além da média de 

escolaridade e de idade dos trabalhadores locais. 

Para obter uma medida de receita municipal, utilizou-se o recurso oriundo 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), por se tratar de uma transferência 

incondicional e de relevante importância aos municípios. Segundo estudo técnico 

elaborado pela Associação Transparência Municipal (BREMAEKER, 2010, p. 14): “A 

participação do FPM em relação à receita orçamentária do conjunto dos Municípios 

brasileiros é de 19,29%, enquanto que a participação do FPM sobre a receita de 

transferências (constitucionais e voluntárias) é de 28,28%”. 

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) possui um banco de dados onde constam as transferências via FPM 

para os anos eleitorais supracitados. Também foram obtidas neste banco as taxas 

de mortalidade, a população para cada município, para o mesmo período eleitoral já 

mencionado.  

O dado contendo a população de cada município também serve de base 

ao se calcular valores de receita e de convênios per capita.  

Abaixo, seguem duas tabelas contendo as variáveis utilizadas no modelo 

a ser descrito na próxima seção, bem como suas médias e desvios-padrão, por 

município e por candidato. A primeira delas trata dos dados referentes aos 

deputados, conforme abaixo: 
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Tabela 4 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo – Deputados (continua) 

VARIÁVEIS Descrição Média 
Desvio-
Padrão 

dep_nascidomunicipio 
Dado um município "i", esta variável 
dummy indica se um deputado eleito 
pelo estado nasceu neste município 

0,00276 0,0525 

dep_nascidoestado 

Dado um município "i", esta variável 
dummy indica se um deputado eleito 
pelo estado não nasceu no município, 
mas nasceu em outra região do estado 

0,796 0,403 

dep_nascidofora 
Dado um município "i", esta variável 
dummy indica se um deputado eleito 
pelo estado nasceu em outro estado 

0,201 0,401 

dep_berço 

Dado um município "i", esta variável 
dummy indica se há algum deputado 
eleito nascido neste município, 
independentemente de onde tenha sido 
eleito 

0,055864 0,199905 

dep_partpref1 

Variável dummy para saber se o partido 
do deputado eleito pelo estado é o 
mesmo partido do prefeito de um 
município "i", pertencente a este estado, 
considerando o prefeito vigente nos dois 
ultimos anos do mandato de prefeito 

0,139 0,346 

dep_partpref2 

Variável dummy para saber se o partido 
do deputado eleito pelo estado é o 
mesmo partido do prefeito de um 
município "i", pertencente a este estado, 
considerando o prefeito vigente nos dois 
primeiros anos do mandato de prefeito 

0,134 0,341 

dep_preftrocado1 

Variável dummy para saber se o prefeito 
de um município "i", durante os dois 
últimos anos do mandato de prefeito, 
sofreu algum processo de impeachment 
ou impedimento e foi substituído pelo 
seu vice. 

0,000199 0,0141 

dep_preftrocado2 

Variável dummy para saber se o prefeito 
de um município "i", durante os dois 
primeiros anos do mandato de prefeito, 
sofreu algum processo de impeachment 
ou impedimento e foi substituído pelo 
seu vice. 

0,000346 0,0186 

dep_partgov 

Variável dummy que mostra se o partido 
do deputado eleito pelo estado é o 
mesmo partido do governador desta 
região 

0,218 0,413 

dep_partpres 
Variável dummy que compara se o 
partido do deputado eleito é o mesmo 
partido do presidente 

0,188 0,390 

dep_sharecandidato 

Indica o percentual de votos que um 
deputado eleito obteve em um município 
"i" em relação ao total de votos do 
candidato 

 

0,00378 

 

0,0271 
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Tabela 4 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo – Deputados (continuação) 

VARIÁVEIS Descrição Média 
Desvio-
Padrão 

dep_sharemunicipio 

Indica o percentual de votos que um 
deputado eleito obteve em um município 
"i" em relação ao total de eleitores 
daquele município 

0,0182 0,0502 

dep_convenios 
Valor per capitaliberado via convênios 
pela União para o município "i" em um 
ano "t" 

149,3237 237,73576 

dep_convenioscusteio 

Valor per capitaliberado via convênios 
pela União para o município "i" em um 
ano "t", referente ao pagamento de 
despesas de custeio 

39,1278 
 

108,83070 
 

dep_conveniosnaocusteio 

Valor per capitaliberado via convênios 
pela União para o município "i" em um 
ano "t", referente ao pagamento de 
despesas que não são de custeio 

110,1034 
 

186,32883 
 

dep_conveniosexecutivo 
Valor per capitaliberado via convênios 
pelo Poder Executivo para o município "i" 
em um ano "t" 

149,3224 
 

237,73168 
 

dep_conveniosjudiciario 
Valor per capitaliberado via convênios 
pelo Poder Judiciário para o município "i" 
em um ano "t" 

0,0009136 
 

0,0463117 
 

dep_convenioslegislativo 
Valor per capitaliberado via convênios 
pelo Poder Legislativo para o município 
"i" em um ano "t" 

0,0003594 
 

0,04962151 
 

dep_instrucao 

Variável que refere-se ao nível de 
instrução do deputado eleito, de acordo 
com a classificação sugerida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 

7,560 1,102 

dep_ocupacao 

Variável que refere-se à ocupação do 
deputado eleito, de acordo com a 
classificação sugerida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral 

262,2 225,4 

dep_sexo 

Variável que indica qual o sexo do 
deputado eleito, de acordo com a 
classificação sugerida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral 

2,123 0,480 

dep_tituloeleitor 
Variável que mostra o título de eleitor do 
deputado, utilizada como um dos efeitos 
fixos da regressão 

4,03E+13 4,35E+13 

Populacao População do município "i" no ano "t" 31.612 187.744 

dep_mediaescolaridade 
Indica a média de escolaridade da 
população do município "i" no ano "t" 

5,705 1,285 

dep_mediaidade 
Indica a média de idade da população do 
município "i" no ano "t" 

38,72 6,780 

dep_mortalidade 
Refere-se aos óbitos per capita por 
ocorrência por ano do óbito no município 
"i", segundo o Sistema Único de Saúde 

4,18 

 

2,41 
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Tabela 4 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo – Deputados (conclusão) 

VARIÁVEIS Descrição Média 
Desvio-
Padrão 

dep_salarionominal 
Salário nominal por hora no município "i" 
e no ano "t" 

4,039 2,209 

dep_receitafpm 
Receita per capita via transferência de 
recursos do fundo de participação dos 
municípios 

414,4 3.301 

dep_anoeleicao 
Refere-se ao ano em que o deputado foi 
eleito. Utilizado com um dos efeitos fixos 
na regressão 

2,004 4.450 

dep_ibge 
Refere-se ao código do município, 
segundo o IBGE. Utilizado como um dos 
efeitos fixos na regressão 

325.071  98.373,82 

dep_ibgetituloano 

Devido a forma como o painel de dados 
foi elaborado, esta variável foi utilizada 
de forma a individualizar os dados e ser 
um dos efeitos fixos da regressão. É 
resultado da multiplicação entre o código 
IBGE do município, o título de eleitor do 
deputado e o ano de eleição. 

2,75E+16 3,03E+16 

dep_id 

Devido a forma como o painel de dados 
foi elaborado, esta variável foi utilizada 
para identificador as observações no 
painel e tornar possível a regressão. É 
resultado da multiplicação entre o código 
IBGE do município "i" e o título de eleitor 
do deputado eleito 

1,00E+11 6,04E+10 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Aqui vale uma ressalva. Os dados deste trabalho foram agrupados 

segundo o desempenho dos deputados em cada município. Assim, um deputado 

que tenha nascido no mesmo estado por onde foi eleito certamente indicará positivo 

para a variável dummy “dep_nascidomunicipio”, quando seu município de 

nascimento for observado; será positivo para a variável dummy “dep_nascidoestado” 

quando observadas as demais regiões do estado; e zero nas duas variáveis quando 

observados os municípios fora do estado, o que pode influenciar nos resultados 

médios. Porém, é possível fazer um comparativo a partir de um segundo conjunto de 

dados, agrupando os deputados que nasceram dentro do estado e os que nasceram 

fora do estado. Neste caso, dos 513 deputados vigentes em cada ano, 73,39% 

nasceram dentro do estado por onde foram eleitos e 26,61% nasceram em outro 

local. Para as demais variáveis acima este efeito foi expurgado, já que refletem 

necessariamente características ou do município ou do candidato.   
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Percebe-se, portanto, que no período considerado, a maioria dos 

deputados nasceu no mesmo estado pelo qual foi eleito.  Além disso, pela variável 

berço, aproximadamente, 5% dos municípios possuem representantes na Câmara o 

que sugere que alguns municípios possuem mais de um representante e é 

consoante com teorias sobre berços eleitorais, onde um município gera mais 

políticos que outros.  

No que se refere aos partidos políticos no período analisado, os 

deputados eram, em sua maioria, de partidos distintos dos governadores (apenas 

22% pertenciam ao mesmo partido), presidentes (aproximadamente, 19% eram do 

mesmo partido) e prefeitos (mesmo considerando que durante um mandato de 

deputado ocorrem eleições municipais, apenas 13% pertenciam ao mesmo partido 

do deputado). Importante observar que durante o período analisado ocorreram 

impugnações aos mandatos de prefeito, sendo substituídos pelo vice ou convocadas 

novas eleições. Mesmo assim, isso pouco afetou o percentual de prefeitos que 

pertenciam ao mesmo partido dos deputados.  

Nota-se também que não é por menos que deputados percorrem os 

municípios durante a campanha em busca de maior representatividade. Ao 

analisarem-se os votos dos deputados, percebe-se que em média o deputado eleito 

contou com, aproximadamente, 2% dos eleitores de um município. Além disso, cada 

município representou em média menos de 1% dos votos válidos recebidos.  

Mudando para o lado da receita, é possível perceber que a maioria dos 

valores liberados via convênios provêm de acordos com o Poder Executivo. Estes, 

em média, garantem R$ 149,32 per capita em recursos para os municípios. Já os 

convênios celebrados entre municípios e os poderes legislativo e judiciário, geram 

valores per capita inferiores a um real, como é possível perceber na tabela abaixo: 

 

Tabela 5 – Média dos Convênios celebrados entre União e municípios por  
ano e por tipo de convênio 

 
1998 2002 2006 2010 

dep_conveniosexecutivo 118,16 136,00 158,17 184,63 
dep_conveniosjudiciario 1,50E-03 6,41E-04 5,15E-04 9,03E-04 
dep_convenioslegislativo 1,37E-03 1,05E-05 3,70E-05 3,90E-05 
dep_conveniosnaocusteio 94,60 114,29 138,45 92,93 

dep_convenios 118,17 136,00 158,17 184,63 
dep_convenioscusteio 23,37 21,55 19,70 91,70 
Fonte: elaboração própria (2016). 
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Os valores ficam mais equilibrados quando organizados os convênios por 

custeio e não custeio. Neste caso, os municípios dispuseram no período analisado 

de R$ 39,13 per capita oriundos de convênios para pagamento de despesa de 

custeio e de R$ 110,10 per capita provindos de convênios com outros objetivos.  

Porém, percebe-se que no ano de 2010, os valores já se encontram muito próximos.  

Já para o segundo conjunto de dados dos senadores, foi dito que foram 

realizados dois testes devido ao sistema de eleição. Lembrando que os senadores 

são eleitos para um mandato de oito anos. Entretanto, os pleitos acontecem a cada 

quatro anos, renovando-se, alternadamente, em um terço e dois terços. Logo, para 

que cada ano eleitoral estudado possuísse todas as informações dos senadores 

eleitos e vigentes, foi proposto formar um banco de dados em que se replicou os 

resultados de uma eleição anterior para a eleição subsequente e um conjunto de 

dados onde se considerou somente os efeitos daquela eleição. 

A tabela abaixo mostra as respectivas médias e desvios-padrão para os 

dois casos. As descrições das variáveis são análogas aos da tabela anterior, 

aplicando-se agora aos senadores eleitos: 

 

Tabela 6 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo – Senadores (continua) 

Dados Replicados Dados não Replicados 

VARIÁVEIS Média 
Desvio-
Padrão 

VARIÁVEIS Média 
Desvio-
Padrão 

      
sen_nascidomunicipio 0,00333 0,0576 nsen_nascidomunicipio 0,00346 0,0587 

sen_nascidoestado 0,827 0,378 nsen_nascidoestado 0,832 0,374 

sen_nascidofora 0,169 0,375 nsen_nascidofora 0,165 0,371 

sen_berço 0,010453 0,101706 nsen_berço 0,018460 0,137 

sen_partpref1 0,183 0,387 nsen_partpref1 0,173 0,379 

sen_partpref2 0,177 0,381 nsen_partpref2 0,169 0,374 

sen_preftrocado1 0,000161 0,0128 nsen_preftrocado1 0,000164 0,0133 

sen_preftrocado2 0,000317 0,0186 nsen_preftrocado2 0,000387 0,0219 

sen_partgov 0,274 0,446 nsen_partgov 0,271 0,445 

sen_partpres 0,182 0,385 nsen_partpres 0,195 0,396 

sen_sharecandidato 0,00476 0,0255 nsen_sharecandidato 0,00485 0,0261 

sen_sharemunicipio 0,330 0,126 nsen_sharemunicipio 0,351 0,125 

sen_convenios 149,3319 237,7496 nsen_convenios 149,3319 237,7496 

sen_convenioscusteio 39,12875 108,8378 nsen_convenioscusteio 39,12874 108,8378 

sen_conveniosnaocustei
o 

110,1107 186,3391 
nsen_conveniosnaocustei
o 

110,1107 186,3391 

sen_conveniosexecutivo 149,3306 237,7455 nsen_conveniosexecutivo 149,3306 237,7455 

sen_conveniosjudiciario 0,000914 0,046315 nsen_conveniosjudiciario 0,000914 0,046315 
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Tabela 6 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo – Senadores (conclusão) 

sen_convenioslegislativo 0,000359 0,049624 nsen_convenioslegislativo 0,000359 0,049624 

sen_instrucao 7,683 0,750 nsen_instrucao 7,673 0,757 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Os resultados acima sugerem certo grau de semelhança entre os dados 

replicados e os não balanceados, e, também, entre aqueles encontrados nos 

deputados. Quanto ao local de nascimento, aqui vale a mesma ressalva dita 

anteriormente, devido à construção do banco de dados. Porém, utilizando-se da 

mesma premissa adotada com os deputados, dos 81 senadores vigentes em cada 

ano, 71,6% nasceram dentro do estado por onde foram eleitos e 28,39% nasceram 

em outro local. Logo, pode-se dizer que a grande maioria dos senadores nasceu no 

estado em que foi eleito. Além disso, aproximadamente 1% dos municípios serviram 

como local de nascimento de senadores , independentemente de onde foram eleitos.  

Assim como os deputados, no geral a maioria dos prefeitos não pertence 

ao mesmo partido dos senadores. O mesmo pode-se dizer dos governadores e dos 

presidentes eleitos no período em estudo, onde a maioria dos senadores pertence a 

partidos distintos destes. Como o número de senadores eleitos é menor que o de 

deputados, o percentual de votos que cada senador recebe por município é muito 

maior que os recebidos pelos deputados. Por fim, os dados referentes aos convênios 

são semelhantes aos encontrados na tabela de deputados, já que são variáveis que 

dependem somente do município.  

Dados Replicados Dados Replicados 

VARIÁVEIS Média 
Desvio-
Padrão 

VARIÁVEIS 

T sen_ocupacao 291,8 273,8 nsen_ocupacao 290,4 263,7 

sen_sexo 2,217 0,623 nsen_sexo 2,254 0,666 

sen_tituloeleitor 
2,54E+1
3 

2,87E+1
3 

nsen_tituloeleitor 
2,53E+1
3 

2,73E+1
3 

População 31.612 187.744 População 31.612 187.744 

sen_mediaescolaridade 5,71 1,29 nsen_mediaescolaridade 5,71 1,29 

sen_mediaidade 38,72 6,78 nsen_mediaidade 38,79 6,78 

sen_mortalidade 4,179 2,41 nsen_mortalidade 4,179 2,41 

sen_salarionominal 4,04 2,21 nsen_salarionominal 4,04 2,21 

sen_receitafpm 414,38 3,301 nsen_receitafpm 414,4 3,301 

sen_anoeleicao 2.005 4.264 nsen_anoeleicao 2.005 4.264 

sen_ibge 325.071  
98.373,8
2 

nsen_ibge 325.071  
98.373,8
2 

sen_ibgetituloano 
1,74E+2
2 

2,01E+2
2 

nsen_ibgetituloano 
1,72E+2
2 

1,91E+2
2 

sen_id 
7,60E+1
0 

5,38E+1
0 

nsen_id 
7,68E+1
0 

5,29E+1
0 

Média 
Desvio-
Padrão 
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3.2 METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho empregará o modelo de regressão com dados em 

painel e de efeitos fixos como ferramenta para o estudo.  

Wooldridge (2002) alega que a regressão em dados de painel considera 

em um mesmo modelo estatístico: a) dados em corte transversal de um conjunto de 

indivíduos “cross-section” onde esses variam e o tempo fica constante e, b) dados 

em séries de tempo, nos quais o número de indivíduos permanece constante e o 

tempo varia.  

Nunes, Menezes e Dias Jr. (2013) ainda comenta que, por unir essas 

duas características, a utilização de dados de painel proporciona alguns benefícios, 

destacando-se o maior nível de informação a respeito das variáveis explicativas, 

menor colinearidade (podendo evitar o problema de multicolinearidade) e maior grau 

de liberdade para o modelo. Acrescenta-se ainda como benefício a maior quantidade 

de informação disponível sobre as variáveis de estudo. Isto fortalece a eficiência da 

estimação do modelo em painel, permitindo identificar e medir efeitos que as 

análises puramente seccionais ou temporais não permitem. Além disso, estruturas 

de dados em painel auxiliam na construção de modelos que comparam indivíduos 

(países, estados ou regiões, etc.) com atributos distintos. 

Nesse estudo as unidades são os municípios de deputados e senadores 

eleitos, onde foi observado ao longo do tempo a evolução de cada um desses locais 

relacionando as variáveis explicitadas na seção anterior.  

De maneira geral, existem dois tipos de efeitos ao tratarmos sobre a 

aplicação da metodologia econométrica em painel: efeitos aleatórios e fixos. Para 

este trabalho, foi proposta a utilização do modelo de efeito fixo, já que este modelo 

permite a observação de diferenças entre indivíduos que não se alteram no tempo, 

ou seja, os coeficientes estimados para esta metodologia não serão enviesados por 

características omitidas que não variam no tempo, como gênero, nacionalidade, etc.  

Portanto, esses modelos são indicados para analisar as causas das 

mudanças em cada entidade. Além disso, a regressão por efeito fixo também foi 

confirmada por meio do teste de Hausman que avalia a consistência de aplicar-se a 

regressão via efeito fixo comparado a um outro estimador (regressão por efeito 
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aleatório). Com isso, este teste ajudou a verificar que o modelo econométrico 

proposto é adequado para todos os casos deste estudo. 

Dessa forma, a equação geral a ser estudada é: 

 

             

                                            

                                  

                        

                                                             

                                  

Onde a variável dependente representa os convênios no município “i” no 

ano “t”. 

O coeficiente    mede o valor extra que um município recebe por possuir 

um representante no congresso que nasceu neste local e foi eleito para representá-

lo. Já    mostra o montante recebido a mais por um local que possui entre seus 

representantes um parlamentar nascido no mesmo estado onde se encontra e,    

indica o excedente para aquelas regiões que possuem um representante no 

congresso, independentemente de onde este parlamentar tenha sido eleito. 

      e    estão relacionados com as variáveis de controles políticos, 

financeiros e demográficos descritos na seção anterior. Além disso,     é um termo 

de erro aleatório que incluiu todos os determinantes de transferências que não são 

observadas. 

Uma observação importante refere-se à variável “nascidofora”, que não foi 

considerada no modelo devido ao seu grau de dependência em relação às variáveis 

“nascidomunicipio” e “nascidoestado”. Vale lembrar que para cada tipo de convênio 

(valor total liberado de convênios entre a União e os municípios, valor total liberado 

de convênios entre cada Poder e os municípios e valor total liberado de convênios 

por tipo de custeio) foi proposta uma regressão conforme acima. Também 

importante observar que foram realizadas regressões para cada tipo de parlamentar 

(um estudo para deputados e outro para senadores) sendo que, para o caso dos 

senadores foi proposta, ainda, outra análise ao fazer uma regressão considerando 

os dados de anos anteriores (devido ao mandato de oito anos).  

(1) 
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O software utilizado nas regressões foi o Stata. Para isto, foi construído 

um banco de dados empilhando-se todos os anos e definindo para o sistema as 

variáveis discriminantes de município e ano. Devido à forma de como os dados dos 

deputados e senadores são disponibilizados pelo TSE, o banco foi elaborado de 

forma que fosse possível capturar as informações individuais de cada parlamentar, 

inclusive seu desempenho em cada município, relacionando-o com as informações 

particulares de cada região. Dessa forma, os dados municipais eram replicados para 

cada parlamentar eleito, e os dados dos deputados e senadores eram replicados 

para cada município. Para garantir que em todo o conjunto de informações fosse 

utilizada uma variável que relaciona individualmente cada deputado (ou senador) e 

cada município, foi desenvolvida e determinada como efeito fixo do modelo a 

variável “dep_id” (ou “sen_id”) que é fruto da multiplicação do título de eleitor dos 

parlamentares com o código IBGE dos municípios.  
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4  RESULTADOS 

 

 

A seguir são apresentados os resultados encontrados a partir da 

metodologia utilizada, dividindo-os entre deputados e senadores.  

As análises estão focadas no modelo (4), inseridas nas tabelas abaixo. 

Porém, estão incluídas demais regressões que se alteram entre si pelas variáveis de 

controle propostas, para ilustrar os impactos isolados sobre o nível de transferência 

conveniada nos municípios.  

 

 

4.1 DEPUTADOS  

 

 

O modelo foi estimado para os convênios celebrados entre União e 

municípios nas eleições correspondentes ao período de 1998 e 2010. A análise foi 

subdividida de acordo com o tipo de convênio celebrado e os resultados sugerem 

que os convênios celebrados entre o Poder Legislativo e os municípios são 

impactados pelo local de nascimento de deputados federais eleitos, conforme tabela 

abaixo: 

 

Tabela 7 – Transferências per capita: Poder Legislativo e municípios (continua) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_nascidoestado 0,001*** 1,96E-05 -4,33E-05 4,48E-04 

 
(1,16E-04) (2,55E-04) (2,55E-04) (0,001) 

dep_nascidomunicipio -0,001 -0,005 -0,005 0,207** 

 
(0,006) (0,014) (0,014) (0,082) 

dep_berço -1,82E-05 2,48E-04* 2,57E-04* 0,001** 

 
(2,79E-05) (1,45E-04) (1,46E-04) (4,57E-04) 

dep_partgov 
 

9,59E-05 1,29E-04 -2,73E-04 

  
(2,36E-04) (2,36E-04) (2,95E-04) 

dep_partpref1 
 

-2,93E-04 -2,95E-04 -4,46E-04 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

dep_partpref2 
 

4,40E-04 4,36E-04 0,001 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 



36 

Tabela 7 – Transferências per capita: Poder Legislativo e municípios (conclusão) 

 (1) (2) (3) (4) 

 coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_partpres 
 

-3,99E-04 -3,29E-04 -0,001 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

dep_sharecandidato 
 

0,784** 0,783** -0,333 

  
(0,364) (0,363) (0,227) 

dep_sharemunicipio 
 

-0,059** -0,060** 0,014 

  
(0,028) (0,028) (0,017) 

_cons 0,662*** 0,586*** 0,141* -2,410*** 

 
(0,115) (0,113) (0,086) (0,303) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 4,74E-04 0,005 0,005 0,398 

Number of observations 542.792 542.792 542.792 542.792 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 
    

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Pela tabela acima, um município que é local de nascimento de um 

deputado federal eleito para representá-lo recebe R$ 0,21 per capita a mais que os 

demais municípios representados por um eleito que nasceu em outro estado, 

coerente com teorias acerca de viés de nascimento. O Coeficiente é significativo a 

5%. A variável berço que representa se o candidato nasceu no município 

independentemente do seu local de eleição é também positiva e significante, porém 

seu coeficiente é muito próximo de zero. As demais variáveis, quando analisadas 

sob a ótica de todos os controles inseridos, possuem valores próximos de zero ou 

não são significativas em ao menos 10%.  

Para o caso de convênios celebrados entre o Poder Judiciário e os 

municípios, o local de nascimento não parece influenciar os tratados:  
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Tabela 8 – Transferências per capita: Poder Judiciário e municípios  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_nascidoestado -6,32E-05 -6,82E-05 -8,65E-05 -4,23E-05 

 
(2,52E-04) (2,70E-04) (2,70E-04) (2,73E-04) 

dep_nascidomunicipio -0,008 -0,009 -0,009 -0,003 

 
(0,019) (0,020) (0,020) (0,021) 

dep_berço 8,95E-06 6,68E-05 6,95E-05 9,58E-05 

 
(2,67E-05) (5,45E-05) (5,46E-05) (6,67E-05) 

dep_partgov 
 

0,001** 0,001** 0,001** 

  
(2,39E-04) (2,39E-04) (2,38E-04) 

dep_partpref1 
 

-2,42E-04* -2,43E-04* -2,47E-04* 

  
(1,26E-04) (1,26E-04) (1,29E-04) 

dep_partpref2 
 

-9,86E-05 -9,98E-05 -8,61E-05 

  
(1,66E-04) (1,66E-04) (1,67E-04) 

dep_partpres 
 

-2,85E-05 -8,38E-06 -1,89E-05 

  
(2,40E-04) (2,40E-04) (2,43E-04) 

dep_sharecandidato 
 

0,172 0,172 0,137 

  
(0,127) (0,127) (0,115) 

dep_sharemunicipio 
 

-0,014 -0,014 -0,012 

  
(0,010) (0,010) (0,009) 

_cons 0,157*** 0,136*** 0,006 -0,052 

 
(0,039) (0,034) (0,027) (0,038) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 1,73E-04 0,002 0,002 0,005 

Number of observations 542.792 542.792 542.792 542.792 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Como é possível perceber, as variáveis de interesse não possuem 

significância em nenhum dos cenários expostos, além de possuírem coeficientes 

próximos de zero, coerente com o conceito de separação de poderes.   

Vale ressaltar que tanto os convênios celebrados com o Poder Legislativo 

quanto aqueles negociados junto ao Poder Judiciário representam menos de 1% do 

montante total de convênios entre a União e municípios. Porém, neste último, a 

regressão não apresenta resultados significativos, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 9 – Transferências per capita: União e municípios  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_nascidoestado -2,627 -1,911 -2,019 -2,012 

 
(2,742) (2,817) (2,817) (2,816) 

dep_nascidomunicipio 7,133 8,444 8,513 24,229 

 
(31,324) (31,256) (31,192) (30,744) 

dep_berço 10,175*** 10,222*** 10,238*** 10,251*** 

 
(2,070) (2,079) (2,079) (2,077) 

dep_partgov 
 

5,978*** 6,035*** 5,803*** 

  
(1,107) (1,106) (1,106) 

dep_partpref1 
 

0,226 0,222 0,199 

  
(1,107) (1,106) (1,106) 

dep_partpref2 
 

2,429** 2,422** 2,438** 

  
(1,000) (0,999) (0,999) 

dep_partpres 
 

3,790*** 3,910*** 3,742*** 

  
(0,963) (0,963) (0,963) 

dep_sharecandidato 
 

-16,987 -17,568 -99,487 

  
(121,630) (121,559) (123,960) 

dep_sharemunicipio 
 

22,882 22,171 27,840* 

  
(14,164) (14,153) (14,236) 

_cons -11.681,822*** -11.770,135*** -12.532,458*** -13.415,287*** 

 
(159,319) (162,098) (244,778) (310,285) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,028 0,028 0,028 0,029 

Number of observations 542.792 542.792 542.792 542.792 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Observação: resultados semelhantes são obtidos ao realizar a regressão dos convênos 
celebrados entre o Poder Executivo e os municípios – vide anexo.  

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Apesar de as variáveis dep_nascidomunicipio e dep_nascidoestado não 

serem significativas, a variável dep_berço é significativa a 1% e sugere que pelo 

simples fato de um deputado nascer num município implica um aumento de R$ 

10,25 per capita no montante captado pelo local. Além disso, a variável 

dep_sharemunicipio é significativa a 10% e indica que para o aumento de um 

desvio-padrão desta aumenta-se 0,006 desvios-padrão da variável dependente 

estimada.  

Aqui vale observar que pertencer ao mesmo partido político também pode 

causar aumento nos convênios. Caso um município seja representado por um 
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deputado que é do mesmo partido do governador, este município pode ter um 

aumento de R$ 5,80 reais per capita em convênios. Se pertencer ao mesmo partido 

que o presidente, um acréscimo de R$ 3,70 reais per capita. 

Por fim, um município cujo prefeito, em seus dois primeiros anos de 

mandato, pertencer ao mesmo partido que um deputado pode causar aumento nos 

convênios em R$ 2,40 reais per capita. 

Os convênios também podem ser divididos em custeio e não custeio, 

dependendo do objeto do contrato. A tabela abaixo mostra os resultados da 

regressão para convênios de não custeio: 

 

Tabela 10 – Transferências de não custeio per capita: União e municípios  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_nascidoestado -4,753** -6,308** -6,785*** -6,842*** 

 
(2,380) (2,468) (2,467) (2,468) 

dep_nascidomunicipio 64,888** 64,615** 64,914** 50,928* 

 
(32,172) (32,207) (32,638) (30,276) 

dep_berço 5,714*** 5,647*** 5,717*** 5,635*** 

 
(1,400) (1,402) (1,402) (1,401) 

dep_partgov 
 

-0,996 -0,744 -0,648 

  
(0,904) (0,902) (0,900) 

dep_partpref1 
 

0,252 0,245 0,276 

  
(0,866) (0,865) (0,865) 

dep_partpref2 
 

2,330*** 2,304*** 2,279*** 

  
(0,818) (0,817) (0,817) 

dep_partpres 
 

-1,363* -0,839 -0,757 

  
(0,758) (0,761) (0,760) 

dep_sharecandidato 
 

-188,652** -191,222** -118,033 

  
(92,636) (92,499) (95,294) 

dep_sharemunicipio 
 

32,623*** 29,485** 24,585** 

  
(11,998) (11,992) (12,108) 

_cons -3.202,007*** -3.160,231*** -6.608,555*** -6.219,250*** 

 
(128,149) (129,332) (563,356) (627,995) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,004 0,004 0,006 0,007 

Number of observations 542.792 542.792 542.792 542.792 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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Neste caso, a regressão sugere que um município que possui um 

representante no parlamento recebe mais recursos de não custeio. Caso um 

município possua, dentre os representantes de seu estado um deputado nascido 

nele, a regressão sugere que este mesmo local pode receber R$ 51,00 reais per 

capita a mais do que uma região representada por um eleito que não nasceu ali. 

Independente do local de eleição, nascer em um determinado município já pode 

acarretar em um aumento de quase R$ 6,00 reais per capita. O fato de um prefeito 

de uma região, em seus dois primeiros anos de mandato, pertencer ao mesmo 

partido que o deputado, também pode causar aumento nos convênios em, 

aproximadamente, R$ 3,00 reais per capita. 

Já para o caso de um município ser representado por um deputado que 

nasceu no estado, o modelo sugere que este local receba quase R$ 7,00 a menos 

do que se ele fosse representado por um parlamentar nascido fora deste estado, o 

que pode indicar maior fomento ao curral eleitoral por parte de um estrangeiro à 

região.  

Por fim, a variável dep_sharemunicipio sugere que um aumento de 1 

desvio-padrão desta pode acarretar em uma elevação de 0,007 desvios-padrão da 

variável dependente estimada.   Para os convênios cujo objeto do acordo sugere 

pagamento de despesas, a tabela abaixo indica que um deputado nascido dentro do 

estado por ele representado pode acarretar em aumento de convênios celebrados 

para pagamento de custeio: 

 

Tabela 11 – Transferências de custeio per capita: União e municípios (continua) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_nascidoestado 2,129 4,394*** 4,762*** 4,828*** 

 
(1,576) (1,588) (1,586) (1,577) 

dep_nascidomunicipio -57,969* -56,394* -56,624* -26,876 

 
(32,721) (32,474) (33,019) (26,611) 

dep_berço 4,488*** 4,602*** 4,547*** 4,643*** 

 
(1,094) (1,099) (1,099) (1,092) 

dep_partgov 
 

6,951*** 6,756*** 6,427*** 

  
(0,616) (0,613) (0,611) 

dep_partpref1 
 

-0,031 -0,029 -0,083 

  
(0,608) (0,607) (0,605) 

dep_partpref2 
 

0,090 0,109 0,150 

  
(0,579) (0,578) (0,574) 

dep_partpres 
 

5,108*** 4,704*** 4,454*** 
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Tabela 11 – Transferências de custeio per capita: União e municípios (conclusão) 

 (1) (2) (3) (4) 

 coef/se coef/se coef/se coef/se 

  
(0,514) (0,516) (0,515) 

dep_sharecandidato 
 

171,303*** 173,292*** 17,964 

  
(57,858) (58,308) (60,584) 

dep_sharemunicipio 
 

-9,809 -7,385 3,201 

  
(6,630) (6,651) (6,735) 

_cons -8.518,557*** -8.647,888*** -5.959,964*** -7.235,372*** 

 
(92,700) (94,776) (417,933) (416,393) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,046 0,048 0,051 0,058 

Number of observations 542.792 542.792 542.792 542.792 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Os resultados acima sugerem que um município que possua um 

representante nascido dentro do estado implica quase R$ 5,00 per capita a mais em 

convênios de custeio para aquele município, em relação a uma região que possua 

um representante nascido fora do estado.  

Além disso, um município que seja berço de um deputado, 

independentemente de onde ele fora eleito, pode implicar em aumento nos 

convênios em R$ 4,64 reais per capita. Aqui, pertencer a partido político também 

pode resultar em aumento nos convênios celebrados. Um município que seja 

representado por um deputado que pertença ao mesmo partido que o governador 

pode incorrer em aumento de R$ 6,42 reais per capita nos acordos. Caso este 

deputado pertença ao mesmo partido do presidente, o aumento pode ser da ordem 

de R$ 4,45 reais per capita.  

 

 

4.2 SENADORES 

 

 

Já para a segunda análise referente aos senadores, foram realizados dois 

testes devido ao sistema de eleição. Nele, os senadores são eleitos para um 

mandato de oito anos. Entretanto, os pleitos acontecem a cada quatro anos, 
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renovando-se, alternadamente, em um terço e dois terços. Logo, para que cada ano 

eleitoral estudado possua todas as informações dos senadores eleitos, foi proposto 

replicar os dados de uma eleição anterior para a eleição subsequente e realizar as 

regressões propostas. Também foram feitas análises de regressões que consideram 

somente os dados daquelas eleições, para que seja possível traçar um paralelo 

entre as duas.  

Diferentemente do acontecido com Deputados, resultados atípicos 

produzidos pelos testes estatísticos impedem que tratemos os resultados como 

definitivos sendo, portanto, preliminares.  

Dessa forma, não foi possível afirmar que o local de nascimento impacta 

em convênios celebrados com o Poder Legislativo, como é possível perceber pela 

tabela abaixo: 

 

Tabela 12 – Transferências per capita: Poder Legislativo e municípios - dados balanceados  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

sen_nascidoestado 0,006 0,010 0,009 0,608 

 
(0,007) (0,019) (0,019) (0,533) 

sen_nascidomunicipio 0,006 0,001 0,000 0,627 

 
(0,008) (0,018) (0,018) (0,548) 

sen_berço 5,20E-05 2,17E-04 2,31E-04 1,56E-03 

 
(6,72E-05) (4,31E-04) (4,39E-04) (1,20E-03) 

sen_partgov 
 

0,001 0,001 -0,002 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

sen_partpref1 
 

2,76E-04 2,61E-04 1,79E-03 

  
(4,16E-04) (4,06E-04) (1,29E-03) 

sen_partpref2 
 

0,004 0,004 0,003** 

  
(0,004) (0,004) (0,001) 

sen_partpres 
 

-0,002 -0,001 0,001 

  
(0,001) (0,001) (0,002) 

sen_sharecandidato 
 

2,527 2,529 1,648* 

  
(2,552) (2,554) (0,954) 

sen_sharemunicipio 
 

-0,008 -0,009 -0,009* 

  
(0,009) (0,009) (0,005) 

_cons 0,112 -0,046 -0,170 -4,822 

 
(0,122) (0,064) (0,195) (3,559) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 3,64E-04 0,012 0,012 0,282 

Number of observations 60.577 60.577 60.577 60.577 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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O mesmo acontece quando não é realizado o balanceamento das 

informações, conforme abaixo: 

 

Tabela 13 – Transferências per capita: Poder Legislativo e municípios - dados não balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

nsen_nascidoestado -0,036 0,030 0,031 1,024 

 
(0,039) (0,041) (0,039) (0,774) 

nsen_nascidomunicipio -0,012 -0,011 -0,017 0,271 

 
(0,012) (0,043) (0,043) (0,380) 

nsen_berço 0,000 0,001 0,001 0,007 

 
(0,000) (0,003) (0,003) (0,005) 

nsen_partgov 
 

0,003 0,003 -0,003 

  
(0,003) (0,003) (0,002) 

nsen_partpref1 
 

3,10E-04 2,78E-04 0,004 

  
(0,001) (0,001) (0,002) 

nsen_partpref2 
 

0,008 0,008 0,006* 

  
(0,007) (0,007) (0,003) 

nsen_partpres 
 

-0,002 -0,002 0,003 

  
(0,003) (0,002) (0,004) 

nsen_sharecandidato 
 

4,894 4,890 3,557 

  
(5,021) (5,016) (2,207) 

nsen_sharemunicipio 
 

-0,022 -0,021 -0,041* 

  
(0,023) (0,021) (0,021) 

_cons 0,763 -0,426 -1,210 -12,666 

 
(0,805) (0,625) (1,350) (9,331) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,001 0,035 0,035 0,511 

Number of observations 33.209 33.209 33.209 33.209 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Os resultados preliminares novamente não foram conclusivos quando 

analisados os convênios celebrados entre o Poder Judiciário e municípios, o que 

também ocorreu com os deputados, conforme as duas tabelas abaixo: 
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Tabela 14 – Transferências per capita: Poder Judiciário e municípios - dados balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

sen_nascidoestado 0,001 -4,72E-06 1,25E-04 0,027 

 
(0,002) (0,012) (0,012) (0,077) 

sen_nascidomunicipio 0,001 -0,004 -0,004 0,025 

 
(0,002) (0,012) (0,012) (0,081) 

sen_berço 1,45E-05 6,23E-05 5,47E-05 1,07E-04 

 
(2,02E-05) (1,76E-04) (1,76E-04) (2,40E-04) 

sen_partgov 
 

0,001 0,001 4,92E-04 

  
(0,002) (0,002) (0,002) 

sen_partpref1 
 

-0,001 -0,001 -4,77E-04 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

sen_partpref2 
 

3,73E-05 4,30E-05 -1,72E-05 

  
(2,55E-04) (2,55E-04) (3,22E-04) 

sen_partpres 
 

-2,48E-04 -2,68E-04 -1,49E-04 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

sen_sharecandidato 
 

1,130 1,129 1,088 

  
(0,964) (0,964) (0,991) 

sen_sharemunicipio 
 

-0,001 -0,001 -0,001 

  
(0,003) (0,003) (0,003) 

_cons -0,025 -0,034 0,036 -0,189 

 
(0,081) (0,129) (0,137) (0,519) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 -7,01E-06 0,004 0,004 0,005 
Number of observations 60.577 60.577 60.577 60.577 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Tabela 15 – Transferências per capita: Poder Judiciário e municípios – dados não balanceados 
(continua) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

nsen_nascidoestado -0,009 -0,007 -0,007 -0,068 

 
(0,009) (0,006) (0,007) (0,055) 

nsen_nascidomunicipio -0,004 -0,005 -0,004 -0,019 

 
(0,003) (0,010) (0,010) (0,028) 

nsen_berço 4,71E-05 1,84E-05 2,96E-06 -3,54E-04 

 
(1,00E-04) (2,47E-04) (2,57E-04) (5,06E-04) 

nsen_partgov 
 

-0,001 -0,001 -0,001 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

nsen_partpref1 
 

-0,001 -0,001 -0,001 

  
(0,001) (0,001) (0,001) 

nsen_partpref2 
 

9,46E-06 1,23E-05 9,89E-05 
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Tabela 15 – Transferências per capita: Poder Judiciário e municípios – dados não balanceados 
(conclusão) 

 (1) (2) (3) (4) 

 coef/se coef/se coef/se coef/se 

  
(3,29E-04) (3,29E-04) (2,19E-04) 

nsen_partpres 
 

-1,95E-04 -2,38E-04 -5,91E-04 

  
(8,73E-04) (7,23E-04) (5,83E-04) 

nsen_sharecandidato 
 

0,321 0,322 0,399 

  
(0,543) (0,544) (0,532) 

nsen_sharemunicipio 
 

0,003 0,003 0,004 

  
(0,003) (0,003) (0,003) 

_cons 0,056 0,009 0,142 0,906 

 
(0,209) (0,210) (0,539) (1,075) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,001 0,003 0,003 0,019 

Number of observations 33.209 33.209 33.209 33.209 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Estes resultados preliminares podem sugerir algum grau de liberdade do 

Judiciário em relação aos seus convênios celebrados, o que pode corroborar para 

teorias acerca da independência dos Poderes.  

Porém, se analisados os resultados prévios dos convênios como um todo, 

um senador pertencer ao mesmo partido que o governador de um estado pode gerar 

R$ 65,37 per capita para os municípios pertencentes a este local. Além disso, 

simplesmente ser um local de nascimento de um senador pode render R$ 32,25 per 

capita para um município. 

Todavia, pertencer ao mesmo partido que o presidente gerou um 

resultado preliminar negativo para o município, o que revelou ser uma surpresa para 

o estudo. O mesmo vale quando observado a representatividade do local para o 

candidato. Se esta variável independente aumentar em um desvio-padrão, então a 

variável dependente estimada será alterada em -0,84 desvios-padrão.  
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Tabela 16 – Transferências per capita: União e municípios - dados balanceados  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

sen_nascidoestado 538,217 459,180 467,627 635,159 

 
(578,791) (668,058) (669,541) (688,215) 

sen_nascidomunicipio 524,113 456,078 464,638 646,350 

 
(591,931) (692,491) (694,106) (715,391) 

sen_berço 32,447*** 32,228*** 32,221*** 32,251*** 

 
(11,876) (11,814) (11,801) (11,765) 

sen_partgov 
 

66,742*** 66,675*** 65,374*** 

  
(14,060) (14,093) (14,185) 

sen_partpref1 
 

-2,540 -2,532 -2,109 

  
(8,287) (8,277) (8,267) 

sen_partpref2 
 

-12,577 -12,585 -12,859* 

  
(7,844) (7,841) (7,805) 

sen_partpres 
 

-54,953*** -54,916*** -53,718*** 

  
(5,997) (5,998) (6,047) 

sen_sharecandidato 
 

-7.559,931** -7.561,371** -7.807,249** 

  
(3.631,490) (3.631,649) (3.672,989) 

sen_sharemunicipio 
 

-48,548 -48,531 -44,919 

  
(31,804) (31,870) (31,993) 

_cons -14.779,63*** -14.478,42*** -14.482,61*** -16.771,52*** 

 
(3.667,413) (4.112,839) (4.143,527) (4.195,571) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,021 0,032 0,032 0,033 

Number of observations 60.577 60.577 60.577 60.577 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Observação: resultados semelhantes são obtidos ao realizar a regressão dos convênios 
celebrados entre o Poder Executivo e os municípios – vide anexo.  

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Ao não se balancear os dados dos senadores, a variável que se refere ao 

berço de nascimento perde sua significância. Contudo, pertencer ao mesmo partido 

que o governador ainda pode gerar um excedente de quase R$40,00 per capita. 

Também, como na tabela anterior, pertencer ao mesmo partido que o presidente 

gera um impacto negativo nos convênios celebrados. Bem como aumentar em um 

desvio-padrão a variável nsen_sharecandidato, que pode ocasionar um decréscimo 

de -1,09 desvios-padrão em nsen_convenios (variável dependente estimada). 

Porém, contrapondo a isso, a variável que estuda o grau de representatividade do 

senador no município apresentou 1% de significância e indica que ao aumentar-se 
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de um desvio-padrão a variável sobre convênios estimada altera-se em +0,09 

desvios-padrão, conforme abaixo: 

 

Tabela 17 – Transferências per capita: União e municípios – dados não balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

nsen_nascidoestado -56,318 -3,532 -7,249 170,109 

 
(555,244) (376,827) (381,330) (499,358) 

nsen_nascidomunicipio 258,005 -397,100* -361,465 -372,167 

 
(198,052) (230,892) (238,454) (231,246) 

nsen_berço 50,802 48,181 47,638 47,352 

 
(37,426) (37,048) (36,948) (36,681) 

nsen_partgov 
 

42,391*** 40,950** 38,408** 

  
(16,061) (16,313) (16,031) 

nsen_partpref1 
 

-7,885 -7,687 -7,328 

  
(11,301) (11,272) (11,258) 

nsen_partpref2 
 

-8,470 -8,369 -8,727 

  
(11,273) (11,264) (11,168) 

nsen_partpres 
 

-140,418*** -141,946*** -138,077*** 

  
(10,692) (10,932) (11,024) 

nsen_sharecandidato 
 

-9.825,637*** -9.803,103*** -9.920,635*** 

  
(3.029,148) (3.031,940) (3.082,595) 

nsen_sharemunicipio 
 

169,908*** 161,293*** 176,783*** 

  
(49,410) (48,763) (48,726) 

_cons -9.340,576 -13.681,457** -9.008,526 -14.337,872* 

 
(7.968,354) (5.779,359) (6.535,732) (8.026,360) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,049 0,103 0,104 0,109 

Number of observations 33.209 33.209 33.209 33.209 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Observação: resultados semelhantes são obtidos ao realizar a regressão dos convênios 
celebrados entre o Poder Executivo e os municípios – vide anexo.  

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Reorganizando novamente os convênios em custeio e não custeio, 

percebe-se que novamente as variáveis de maior interesse não apresentaram 

significância. Ainda assim, para os dados balanceados, um município que seja local 

de nascimento de um representante no Senado Federal pode receber R$ 20,00 per 

capita a mais que outras regiões. Da mesma forma que nos casos anteriores, 
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pertencer ao mesmo partido que o governador pode aumentar a arrecadação, bem 

como pertencer ao partido do presidente pode diminuir o montante arrecadado. A 

surpresa aqui decorre da participação tanto do parlamentar no município quanto do 

município no total de votos do senador. Para o primeiro caso o acréscimo de um 

desvio-padrão em sua estimativa gera impacto negativo de -0,65 desvios-padrão na 

variável dependente estimada, enquanto que no segundo caso sugere um efeito 

negativo de -0,06 desvios-padrão. Mesmo sem considerar todos os senadores 

vigentes em cada ano, o sinal dos coeficientes continua os mesmos, como é 

possível observar abaixo: 

 

Tabela 18 – Transferências de não custeio per capita: União e municípios – dados balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

sen_nascidoestado 654,751 578,884 562,300 482,387 

 
(506,219) (553,472) (555,434) (568,671) 

sen_nascidomunicipio 641,224 591,081 574,821 493,003 

 
(516,010) (568,671) (570,885) (584,651) 

sen_berço 20,959*** 20,792*** 21,085*** 20,902*** 

 
(6,483) (6,444) (6,443) (6,440) 

sen_partgov 
 

25,846** 27,357*** 27,666*** 

  
(10,124) (10,139) (10,212) 

sen_partpref1 
 

7,479 7,139 6,917 

  
(6,169) (6,157) (6,160) 

sen_partpref2 
 

-9,761* -9,965* -9,785* 

  
(5,646) (5,643) (5,651) 

sen_partpres 
 

-49,177*** -48,484*** -48,786*** 

  
(5,029) (5,049) (5,081) 

sen_sharecandidato 
 

-4.904,846** -4.870,174** -4.749,215** 

  
(2.140,334) (2.134,058) (2.183,869) 

sen_sharemunicipio 
 

-91,424*** -95,050*** -94,600*** 

  
(25,171) (25,204) (25,271) 

_cons -4.242,252 -5.014,663 -7.626,078** -7.056,270* 

 
(3.203,713) (3.417,464) (3.549,003) (3.732,203) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,005 0,013 0,014 0,015 

Number of observations 60.577 60.577 60.577 60.577 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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Para os dados não balanceados, as únicas variáveis significativas foram 

as que relacionam o partido do senador com o do presidente, que manteve a 

tendência negativa neste caso em R$ 127,70 per capita, e a variável que estuda a 

relevância dos votos de um município no total de votos do parlamentar. Neste caso, 

assim como na tabela anterior, mostra que para cada acréscimo de um desvio-

padrão em nsen_sharecandidato, a variável dependente estimada decresce em -

0,97 desvios-padrão. 

  

Tabela 19 – Transferências de não custeio per capita: União e municípios – dados não balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

nsen_nascidoestado -96,951 221,491 221,619 169,939 

 
(480,906) (299,286) (300,050) (402,383) 

nsen_nascidomunicipio 214,031* -112,533 -118,210 -195,294 

 
(121,112) (204,955) (205,900) (206,122) 

nsen_berço 27,587 27,408 27,476 26,725 

 
(20,243) (20,068) (20,068) (20,089) 

nsen_partgov 
 

13,865 14,217 13,527 

  
(11,390) (11,512) (11,235) 

nsen_partpref1 
 

1,737 1,753 1,316 

  
(8,034) (8,010) (8,012) 

nsen_partpref2 
 

-11,375 -11,384 -11,157 

  
(8,165) (8,165) (8,106) 

nsen_partpres 
 

-128,029*** -128,076*** -127,732*** 

  
(9,920) (10,196) (10,082) 

nsen_sharecandidato 
 

-7.113,297** -7.120,729** -6.954,829** 

  
(3.114,807) (3.116,738) (3.107,993) 

nsen_sharemunicipio 
 

-75,593* -73,566* -58,564 

  
(41,829) (42,065) (42,447) 

_cons 3.572,404 -6.487,699 -7.267,566 -8.003,928 

 
(6.779,672) (4.661,298) (5.204,620) (6.556,222) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,030 0,084 0,084 0,089 

Number of observations 33.209 33.209 33.209 33.209 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Para o caso dos convênios com objetivo de custeio, os dados abaixo 

indicam que a variável de berço de parlamentar corresponde a R$ 11,00 per capita a 
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mais em convênios, bem como pertencer ao mesmo partido do governador 

(aproximadamente, R$38,00 per capita). A novidade aqui encontra-se em pertencer 

ao mesmo partido do prefeito. Neste caso, o prefeito durante seus dois últimos anos 

de mandato, pode ser prejudicado com R$ 9,07 per capita se pertencer ao mesmo 

partido do senador, contrariando o senso comum. As participações de mercado 

também possuem papel significante neste caso. Apesar de o share de candidato 

poder representar uma queda de receita (-0,71 desvios-padrão na variável 

dependente para aumento de um desvio-padrão nesta variável), o percentual de 

município pode representar uma vantagem local, ao poder adicionar 0,06 desvios-

padrão à variável dependente estudada (para aumento de um desvio-padrão na 

variável sen_sharemunicipio). 

 

Tabela 20 – Transferências de custeio per capita: União e municípios – dados balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

sen_nascidoestado -117,291 -118,318 -92,788 154,727 

 
(88,657) (157,994) (162,156) (259,311) 

sen_nascidomunicipio -117,817 -133,665 -108,339 155,284 

 
(93,554) (170,002) (173,796) (272,707) 

sen_berço 11,454* 11,405* 11,103* 11,314* 

 
(6,763) (6,731) (6,714) (6,683) 

sen_partgov 
 

41,120*** 39,538*** 37,925*** 

  
(7,525) (7,546) (7,535) 

sen_partpref1 
 

-10,068** -9,720** -9,074** 

  
(4,263) (4,247) (4,229) 

sen_partpref2 
 

-2,799 -2,603 -3,058 

  
(4,197) (4,181) (4,140) 

sen_partpres 
 

-5,799* -6,453** -4,950 

  
(3,209) (3,218) (3,176) 

sen_sharecandidato 
 

-2.648,658 -2.684,863 -3.051,820* 

  
(1.715,783) (1.733,190) (1.728,365) 

sen_sharemunicipio 
 

42,482*** 46,128*** 49,305*** 

  
(15,464) (15,576) (15,529) 

_cons -10.576,13*** -9.513,35*** -6.905,75*** -9.770,84*** 

 
(627,099) (959,587) (1.354,911) (1.747,752) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,053 0,065 0,068 0,076 

Number of observations 60.577 60.577 60.577 60.577 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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Ao não considerar os dados de senadores eleitos em pleitos anteriores ao 

da eleição, o local de nascimento perde significância e dificilmente pode-se obter 

alguma conclusão. Entretanto, a variável que compara os partidos entre senadores e 

governadores continua significante e positiva, ao passo que, ao olhar a variável que 

confere os partidos dos senadores com os de presidentes, leva a um coeficiente 

negativo, apesar de expressivo. As participações dos senadores no município 

permanecem exibindo comportamento similar ao encontrado anteriormente e o 

mesmo vale para a intervenção do município no total de votos do parlamentar. 

 

Tabela 21 – Transferências de custeio per capita: União e municípios – dados não balanceados 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

nsen_nascidoestado 41,637 -224,007 -227,875 1,458 

 
(131,584) (156,687) (168,448) (208,805) 

nsen_nascidomunicipio 44,763 -281,970*** -240,431** -173,668 

 
(98,246) (104,401) (115,324) (111,300) 

nsen_berço 22,967 20,520 19,906 20,363 

 
(21,392) (21,253) (21,125) (20,864) 

nsen_partgov 
 

28,926*** 27,123*** 25,271*** 

  
(8,534) (8,629) (8,594) 

nsen_partpref1 
 

-9,674 -9,491 -8,693 

  
(6,108) (6,081) (6,076) 

nsen_partpref2 
 

2,890 3,000 2,411 

  
(5,769) (5,741) (5,753) 

nsen_partpres 
 

-12,725*** -14,216*** -10,662** 

  
(4,752) (4,745) (4,635) 

nsen_sharecandidato 
 

-2.714,347** -2.684,229** -2.968,161** 

  
(1.162,173) (1.181,341) (1.156,088) 

nsen_sharemunicipio 
 

246,370*** 235,671*** 236,145*** 

  
(23,947) (23,072) (23,143) 

_cons -12.969,010*** -7.205,783*** -1.723,188 -6.336,845* 

 
(2.135,040) (2.419,703) (2.905,708) (3.375,262) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,112 0,173 0,178 0,191 

Number of observations 33.209 33.209 33.209 33.209 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - 
*; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As principais atribuições dos parlamentares brasileiros, de legislar e de 

fiscalizar ações do Executivo, pode não garantir a eles a popularidade que precisam 

para serem eleitos. Dessa forma, participar ativamente de eventos, inaugurações de 

obras, creches ou escolas torna-se um meio para que deputados e senadores sejam 

vistos pela população como alguém capaz de representá-los.  

Neste sentido, é normal pensar que possa haver algum tipo de 

favorecimento destes congressistas perante seus eleitores, tendo diversos trabalhos 

atuados nesta linha. Porém, se permite nesta tese observar um fator divergente aos 

demais, analisando se deputados e senadores favorecem seus locais de nascimento 

frente a outros municípios, explorando por outro ângulo as decisões de alocações de 

recurso no país.  

Para os deputados, os resultados sugerem que, o local de nascimento 

independentemente de onde tenha sido eleito o parlamentar, possui impacto positivo 

e significante na celebração de convênios, que pode variar entre R$ 4,64 a R$ 10,25 

per capita. Além disso, o local de nascimento de deputados que foram eleitos no 

estado possui impacto significativo em cerca de R$ 0,21 per capita em acordos com 

o Poder Legislativo e, aproximadamente, R$ 51,00 per capita nos de não custeio. 

Para convênios de custeio, ter um deputado nascido no estado pode acrescentar 

quase R$ 5,00 per capita a mais em recursos. O deputado pertencer ao mesmo 

partido que líderes do executivo (prefeitos, governadores ou presidente) também 

pode favorecer os convênios celebrados em até R$ 6,43 per capita.  

No que se referem aos senadores, os resultados preliminares sugerem 

que o local de nascimento, independente de onde tenha sido eleito o parlamentar, 

possui impacto na celebração de convênios, que pode variar entre R$ 11,31 a R$ 

32,25 per capita, porém com pouca precisão.  
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APÊNDICE A – Resultado da estimação do modelo de regressão para 

transferências per capita entre Poder Executivo e municípios, aplicado aos 

deputados federais 

 

 

Tabela A1 – Transferências per capita: Poder Executivo e municípios 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

dep_nascidoestado -2,628 -1,911 -2,019 -2,013 

 
(2,742) (2,817) (2,817) (2,816) 

dep_nascidomunicipio 7,142 8,458 8,527 24,025 

 
(31,328) (31,262) (31,198) (30,751) 

dep_berço 10,175*** 10,222*** 10,238*** 10,250*** 

 
(2,070) (2,079) (2,079) (2,077) 

dep_partgov 
 

5,977*** 6,035*** 5,803*** 

  
(1,107) (1,106) (1,106) 

dep_partpref1 
 

0,227 0,222 0,200 

  
(1,107) (1,106) (1,106) 

dep_partpref2 
 

2,429** 2,422** 2,437** 

  
(1,000) (0,999) (0,999) 

dep_partpres 
 

3,791*** 3,910*** 3,743*** 

  
(0,963) (0,963) (0,963) 

dep_sharecandidato 
 

-17,943 -18,523 -99,291 

  
(121,595) (121,524) (123,958) 

dep_sharemunicipio 
 

22,955 22,244 27,837* 

  
(14,162) (14,151) (14,236) 

_cons -11.682,64*** -11.770,86*** -12.532,61*** -13.412,83*** 

 
(159,317) (162,096) (244,730) (310,416) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,028 0,028 0,028 0,029 

Number of observations 542.792 542.792 542.792 542.792 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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APÊNDICE B – Resultado da estimação do modelo de regressão para 

transferências per capita entre Poder Executivo e municípios considerando os 

dados balanceados, aplicado aos senadores 

 

 

Tabela A2 – Transferências per capita: Poder Executivo e municípios - dados balanceados  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

sen_nascidoestado 538,210 459,170 467,618 634,524 

 
(578,790) (668,054) (669,537) (688,147) 

sen_nascidomunicipio 524,106 456,081 464,641 645,698 

 
(591,930) (692,486) (694,101) (715,317) 

sen_berço 32,447*** 32,228*** 32,220*** 32,249*** 

 
(11,876) (11,814) (11,801) (11,765) 

sen_partgov 
 

66,740*** 66,673*** 65,375*** 

  
(14,061) (14,093) (14,186) 

sen_partpref1 
 

-2,540 -2,532 -2,110 

  
(8,287) (8,277) (8,267) 

sen_partpref2 
 

-12,581 -12,588 -12,861* 

  
(7,844) (7,841) (7,805) 

sen_partpres 
 

-54,951*** -54,915*** -53,719*** 

  
(5,997) (5,998) (6,047) 

sen_sharecandidato 
 

-7.563,588** -7.565,029** -7.809,984** 

  
(3.632,357) (3.632,517) (3.674,140) 

sen_sharemunicipio 
 

-48,539 -48,521 -44,910 

  
(31,805) (31,871) (31,995) 

_cons -14.779,72*** -14.478,34*** -14.482,47*** -16.766,50*** 

 
(3.667,410) (4.112,814) (4.143,501) (4.195,503) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,021 0,032 0,032 0,033 

Number of observations 60.577 60.577 60.577 60.577 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 
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APÊNDICE C – Resultado da estimação do modelo de regressão para 

transferências per capita entre Poder Executivo e municípios considerando os 

dados não balanceados, aplicado aos senadores 

 

 

Tabela A3 – Transferências per capita: Poder Executivo e municípios – dados não balanceados  

 
(1) (2) (3) (4) 

 
coef/se coef/se coef/se coef/se 

nsen_nascidoestado -56,273 -3,554 -7,272 169,153 

 
(555,261) (376,826) (381,327) (499,232) 

nsen_nascidomunicipio 258,020 -397,084* -361,443 -372,418 

 
(198,053) (230,894) (238,453) (231,182) 

nsen_berço 50,802 48,180 47,637 47,345 

 
(37,426) (37,048) (36,948) (36,681) 

nsen_partgov 
 

42,389*** 40,948** 38,412** 

  
(16,061) (16,313) (16,031) 

nsen_partpref1 
 

-7,884 -7,686 -7,331 

  
(11,301) (11,272) (11,258) 

nsen_partpref2 
 

-8,477 -8,376 -8,734 

  
(11,272) (11,264) (11,168) 

nsen_partpres 
 

-140,415*** -141,944*** -138,079*** 

  
(10,692) (10,931) (11,023) 

nsen_sharecandidato 
 

-9.830,85*** -9.808,32*** -9.924,592*** 

  
(3.028,887) (3.031,672) (3.082,519) 

nsen_sharemunicipio 
 

169,927*** 161,310*** 176,820*** 

  
(49,409) (48,762) (48,724) 

_cons -9.341,40 -13.681,04** -9.007,46 -14.326,11* 

 
(7.968,578) (5.779,314) (6.535,686) (8.025,536) 

controle efeito fixo Sim Sim Sim Sim 

controle político Não Sim Sim Sim 

controle finanças  Não Não Sim Sim 

controle demográfico Não Não Não Sim 

Adjusted R2 0,049 0,103 0,104 0,109 

Number of observations 33.209 33.209 33.209 33.209 

note:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *; 

    Fonte: elaboração própria (2016). 


