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RESUMO 

 

Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650, o Brasil passou a adotar um 

modelo público de financiamento de campanha eleitoral. Com base na legislação vigente, os 

partidos passaram a ser os principais tomadores de decisão quanto à distribuição desses valores. 

O presente trabalho buscou identificar se os dirigentes partidários possuem desproporcional 

influência sobre essa distribuição e se a utilizam para benefício de candidatos próximos. Para 

isso, foi analisada a participação da Executiva Nacional e das Comissões Provisórias na 

distribuição dos recursos para as eleições de 2016 e 2018 e os padrões de sua distribuição. Além 

disso, procurou-se observar as preferências na distribuição dos recursos públicos dos membros 

dos órgãos de direção na distribuição dos recursos públicos. Por fim, foi analisado também o 

padrão de distribuição segundo o gênero dos candidatos, buscando verificar o grau de 

representatividade dos repasses. A conclusão é de que boa parte do montante dos fundos 

destinados às campanhas é controlado pela elite política que dirige os partidos, com prioridade 

na distribuição para candidatos próximos dessa elite. 

Palavras-Chave: financiamento eleitoral, organização partidária, democracia interna, 

centralização 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The judgement of Direct Claim of Unconstitutionality 4.650 by the Brazilian Supreme Court 

imposed a policy of public funding to electoral campaigns. By this decision, parties became the 

main decision maker on the partition of electoral funding. This essay intends to identify if party 

leaders hold disproportional influence on this process and if they use it to benefit those 

candidates close to them. To achieve this goal, an analysis was done on how much public 

funding was distributed by national committees and interim committees on the 2016 and 2018 

elections, identifying patterns of distribution. Next, it was checked if members of parties’ 

committees were privileged by public funding. Ultimately, it was analyzed the distribution 

according to candidate’s gender, looking into the representativity of money transfers. The 

conclusion is that a significant amount of public funding to electoral campaign is controlled 

solely by party leaders, prioritizing candidates close to them. 

Keywords: electoral funding, party structure, internal democracy, centralization 
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INTRODUÇÃO 

Estudos prévios já apontaram relação entre o valor gasto em campanhas e o número de 

votos obtidos. SAMUELS (2001) demonstrou exatamente essa correlação entre o custo da 

campanha e o desempenho nas urnas. Conclusão similar foi obtida por FILHO e BRITTO 

(2009), PEIXOTO (2016) e SILVA (2011).  As implicações dessa observação tornam-se ainda 

mais relevante considerando a mudança ocorrida em 2015 nas regras do jogo eleitoral, com a 

vedação de doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais.   

Pelas novas regras, os partidos passaram a ser a principal fonte de financiamento para 

os candidatos que buscam viabilizar sua candidatura. A forma como esse financiamento será 

feito passa a merecer grande atenção, uma vez que a escolha do candidato e do valor que irá 

receber pode alterar o resultado dos pleitos. Ou seja, decisões internas do partido podem acabar 

afetando a representatividade do sistema político como um todo. 

Há no entanto, grande concentração de poder nesses órgãos (JUNIOR, 2013) em torno 

de um pequeno grupo de líderes popularmente chamados de caciques. A falta de restrições sobre 

a organização interna dos partidos leva a estruturas que muitas vezes estimulam a atuação 

desses caciques. Esse modelo já se apresenta de forma problemática conforme a constituição 

brasileira exige que os cidadãos estejam filiados a um partido político para se candidatarem 

(art. 14, §3º, V), tornando-os a porta de entrada do sistema representativo. 

Ao se levar em conta a gerência dos fundos públicos destinados a campanhas eleitorais, 

a situação se agrava. Em tese, quanto menor o número de pessoas participando da escolha de 

distribuição desses valores, maior será o risco de que haja uma perpetuação no poder de um 

pequeno grupo que comanda as estruturas políticas e partidárias. Isso porque se abre a 

possibilidade para que essa elite dê prioridade a candidatos alinhados com os dirigentes, ainda 

que de forma contrária aos valores de seu partido. 

Apesar do cenário brasileiro ser um interessante estudo de caso, não há, na literatura, 

trabalhos semelhantes. SCHAEFER (2018) analisou a distribuição de fundo partidário entre 

diretórios estaduais e municipais para verificar o grau de centralização e nacionalização dos 

partidos. O estudo se limitou, no entanto, a analisar distribuição entre os diretórios partidários, 

sem entrar em detalhes no repasse desses diretórios aos candidatos. 

O objetivo do presente trabalho foi verificar o grau de concentração e representatividade 

no processo de distribuição dos fundos públicos para as campanhas eleitorais. Foram analisados 

os dados referentes às eleições municipais de 2016 e as eleições gerais de 2018, as duas únicas 

realizadas até então desde a adoção do modelo público de financiamento em 2015. Para isso, 
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serão verificadas as variações nos montantes recebidos, os diretórios fonte dos repasses, os 

perfis dos candidatos que receberam tais valores e o sub-repasse entre candidatos.  

É constatado que os líderes nacionais controlam direta e indiretamente considerável 

parte dos montantes que abastecem as campanhas eleitorais. São utilizados mecanismos 

previstos em lei e nos estatutos desses partidos, que garantem amplo poder discricionário para 

esses líderes partidários. Também verifica-se uma forte ligação entre os candidatos 

destinatários dos maiores valores e lideranças partidárias.  

 

1 ESTRUTURAS PARTIDÁRIAS 

1.1 Comissões provisórias 

Em 4 de agosto de 2018, uma convenção do PSB em Minas Gerais terminou com a 

polícia militar sendo acionada para controlar um confronto direto entre membros da comissão 

executiva nacional do partido e membros do diretório estadual. A disputa girava em torno da 

nomeação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, para o cargo de candidato a 

governador1. 

De um lado, um grupo defendia a legitimidade da convenção para nomear o ex-prefeito 

como candidato do partido no estado. Do outro, os membros do PSB nacional alegavam que 

convenção era ilegítima por ter sido realizada sob comando de um diretório estadual já 

dissolvido e que o partido não iria lançar candidato ao governo de MG.  

É verídica a alegação do Diretório Nacional de que a Comissão Estadual havia sido 

dissolvida um dia antes da referida convenção. Ou seja, na véspera da convenção que iria 

indicar Marcio Lacerda para a candidatura ao governo, a Executiva Nacional do PSB destituiu 

os membros que comandavam a sigla no estado de Minas Gerais, indicando novos nomes para 

sua composição. 

Um acordo do PSB nacional com o PT firmado três dias antes pode lançar luz sobre os 

motivos pelos quais a presidência do partido optou por tomar esse rumo. Nele, o PSB se 

comprometeu a não apoiar o então candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e tampouco 

lançar um candidato ao governo de Minas. Em troca, o PT se comprometeria a não lançar 

                                                
1 LINHARES, Carolina. Convenção do PSB de Minas para lançar Lacerda tem tumulto e briga jurídica. Folha de 

S.Paulo, 4 ago. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/convencao-do-psb-em-

minas-para-lancar-marcio-lacerda-tem-pancadaria.shtml>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/convencao-do-psb-em-minas-para-lancar-marcio-lacerda-tem-pancadaria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/convencao-do-psb-em-minas-para-lancar-marcio-lacerda-tem-pancadaria.shtml
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Marília Arraes para o governo de Pernambuco, apoiando os candidatos do Partido Socialista 

nesse estado além do Amazonas, Amapá e Paraíba2 3. 

Como os membros do PSB mineiro se recusaram a retirar a candidatura de Marcio 

Lacerda, a executiva nacional dissolveu unilateralmente a comissão estadual, indicando nomes 

alinhados com o acordo feito com o PT. Houve uma tentativa judicial4 de reverter o ato, mas o 

TSE entendeu que a prática ocorreu dentro da legalidade por estar de acordo com o estatuto5 do 

partido e a lei das eleições6. 

 O caso revela um mecanismo comumente utilizado pelas executivas nacionais dos 

partidos brasileiros para intervir em seus braços estaduais quando há um desacordo entre ambos. 

Além do PSB, diversos outros partidos possuem em seus estatutos previsões que garantem à 

Executiva Nacional amplos poderes de interferência nos órgãos estaduais e municipais. Para 

compreender esse mecanismo, sua importância e consequências, é necessário destrinchar o 

modelo hierárquico partidário brasileiro. 

Os estatutos partidários costumam seguir o mesmo procedimento de estruturação dos 

seus órgãos executivos: são convocadas convenções municipais em cada município onde a sigla 

possua um número mínimo de filiados. Essas convenções costumam contar com o voto de todos 

os filiados. Esses votos determinam a composição daquele diretório municipal. 

Para os estados, são convocadas convenções estaduais, que irão definir o diretório de 

cada estado. Os votos contabilizados variam de partido para partido. Em geral, são chamados a 

votar a) os membros em exercício do respectivo diretório, b) delegados estaduais escolhidos 

pelas convenções municipais7, c) parlamentares eleitos por aquele ente federativo e, em alguns 

                                                
2 SEABRA, Catia et al. Acordo entre PT e PSB nos estados isola Ciro e causa protestos nos diretórios. Folha de 

S.Paulo, 1 ago. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/acordo-entre-pt-e-psb-nos-

estados-isola-ciro-e-causa-protestos-nos-diretorios.shtml>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
3 COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PT. Resolução do PT sobre tática eleitoral. Partido dos 

Trabalhadores, 1 ago. 2018. Disponível em: <http://www.pt.org.br/resolucao-do-pt-sobre-tatica-eleitoral/>. 

Acesso em: 1 dez. 2018. 
4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. MS 060080213.2018.6.00.0000. Impetrante: Marcio Araujo de Lacerda 

e outros. Impetrado: Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Nacional e outros. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. 

Brasília, 4 ago. 2018 
5 O estatuto prevê em seu art. 23 que: “As comissões provisórias serão nomeadas pela comissão executiva do 

órgão hierarquicamente superior. [...] § 4º. A comissão executiva hierarquicamente superior avaliará, 

periodicamente, o trabalho de organização das comissões provisórias, podendo, a seu critério e a qualquer tempo, 

dissolvê-las e designar novas comissões.”  
6 A Lei das Eleições prevê em seu art. 7º que: “As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a 

formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei. [...] § 2º 

Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a 

deliberação e os atos dela decorrentes” 
7 GUARNIERI (2011) cita que, ao nomear membros de uma comissão provisória, a executiva nacional teria a 

prerrogativa de nomear também os delegados daquele diretório. Entretanto, não foi encontrado base para isso nos 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/acordo-entre-pt-e-psb-nos-estados-isola-ciro-e-causa-protestos-nos-diretorios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/acordo-entre-pt-e-psb-nos-estados-isola-ciro-e-causa-protestos-nos-diretorios.shtml
http://www.pt.org.br/resolucao-do-pt-sobre-tatica-eleitoral/


15 

 

partidos, d) os presidentes ou membros dos diretórios municipais. Para o comando nacional do 

partido, segue-se modelo similar, utilizando delegados nacionais ao invés de estaduais e 

convocando-se o presidente de diretórios estaduais, ao invés dos municipais. 

Enquanto não forem obtidos um número mínimo de filiados em determinado município 

ou estado, a executiva nacional goza da prerrogativa de nomear as chamadas comissões 

provisórias para aquele ente federativo. Essas comissões consistem em nomes apontados, na 

maior parte dos casos, unicamente pela executiva nacional ou pelo presidente nacional do 

partido. Elas possuem as mesmas funções e prerrogativa que o diretório local. 

Em teoria, essas comissões deveriam existir até atingirem o número mínimo de filiados 

para que se convoque uma convenção municipal ou estadual, na qual seriam eleitos o diretório 

local e seus delegados. Como depreende-se de seu nome, seriam comissões temporárias. 

Entretanto, o que se vê na prática é algo muito diferente. 

GUARNIERI (2011) analisou a composição dos diretórios de 7 grandes partidos (PT, 

PMDB, PSDB, PDT, DEM, PTB e PP), e em 4 deles (PDT, DEM, PTB e PP) foi constatado 

que mais da metade dos diretórios partidários eram comissões provisórias. O autor notou 

indícios de que esse volume, ao invés de consistir em uma falta de filiados em cada ente, 

refletiria uma estratégia dos dirigentes partidários de manter seu controle. No caso do PTB, 

foram constatadas imposições de comissões provisórias imediatamente antes das convenções 

partidárias. 

O estudo lança luzes sobre uma prerrogativa das executivas nacionais presente na maior 

parte dos estatutos: a dissolução de diretórios com posterior instauração de comissões 

provisórias. Os resultados são evidentes. Não apenas os órgãos locais perdem completamente 

sua independência de atuação como os dirigentes garantem matematicamente a maioria dos 

votos na convenção nacional. Dessa forma, os líderes partidários podem manter seus cargos de 

controle ainda que a contragosto dos filiados. 

Isso porque, como dito anteriormente, os votos na convenção nacional contabilizam 

aqueles dos ocupantes da executiva nacional e, em muitos casos, dos presidentes ou membros 

dos diretórios estaduais. Como os membros da comissão provisória são escolhidos pela 

executiva nacional, é condizente que seus votos sejam alinhados. Além disso, a não convocação 

                                                
estatutos analisados. O que se observou ao verificar as atas das convenções nacionais realizadas foi que, em geral, 

apenas os estados com diretórios definitivos possuem delegados. Dessa forma, apesar da instauração de uma 

comissão provisória não garantir que a executiva nacional possa aumentar seus votos nomeando diretamente os 

delegados, acaba tendo efeito similar ao se reduzir o quórum mínimo para eleição, aumentando o peso que os votos 

da executiva nacional terão na convenção. 
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de convenção estadual pelas comissões provisórias pode impedir a nomeação de delegados 

estaduais, que possuiriam votos na convenção nacional. 

A situação poderia ser remediada caso houvesse limitação do prazo de existência dessas 

comissões provisórias. Entretanto, a Lei garante amplos poderes para os partidos deliberarem 

sobre sua estrutura interna. O art. 17, §1º da CF estabelecia que: “É assegurada aos partidos 

políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento [...]”. 

Disposição similar também é encontrada na Lei dos Partidos Políticos (lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995) em seu art. 3º. Por possuir tal autonomia, era dada ampla liberdade para que 

os partidos pudessem abusar do sistema de comissões provisórias, mantendo-as 

indefinitivamente, conforme a vontade da executiva nacional. 

Apenas em 2015 foi disciplinada a Resolução do TSE nº 23.465/2015, que estabelecia 

em seu art. 39 um limite de 120 dias para existência dos órgãos provisórios. Posteriormente, a 

resolução nº 23.471/2016 estabeleceu que tal prerrogativa passaria a valer apenas a partir de 3 

de março de 2017, cabendo aos partidos proceder à alteração de seus estatutos para incorporar 

a disposição. O prazo foi novamente estendido pela resolução nº 23.511/ 2017 para 3 de agosto 

de 2017. 

Entretanto, a resolução perdeu força logo depois, em outubro de 2017, com a aprovação 

da Emenda Constitucional nº 97 pelo congresso nacional. Pela emenda, o referido art. 17, §1º 

da CF citado anteriormente passou a vigorar com a seguinte redação: “É assegurada aos 

partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre 

escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua 

organização e funcionamento [...]”. 

O prática das comissões provisórias eternas passou, portanto, a contar com aval da 

constituição, não sendo passível de limitação por lei ordinária ou por resolução do TSE. O 

trecho foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.875 proposta pela 

Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Até a presente data, não houve julgamento da ação. 

 

1.2 Partidos e oligarquias 

Toda a conjectura apresentada anteriormente denuncia uma concentração considerável 

de poder dentro dos partidos. Esse fenômeno e suas consequências já foi tema de diversos 

estudos, no Brasil e em outros países. Para classificar a influência dos dirigentes partidários, 

Angelo Panebianco (2005) utilizou termos das teorias clássicas de poder. Dois seriam os 

critérios analisados para essa classificação: 1) a interferência que os dirigentes possuem sobre 
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a estrutura partidária e seus recursos e 2) a capacidade desses líderes de permanecerem no 

comando do partido. As terminologias que Panebianco utilizou como referência para classificar 

os partidos foi: poliarquia, oligarquia e monocracia. 

O primeiro grupo compreenderia aqueles partidos cujo controle é disputado por dois ou 

mais grupos, em que nenhum possui meios para impor um “controle hegemônico sobre a 

organização”. O segundo seria caracterizado por um grupo de indivíduos exercendo influência 

desproporcional sobre a organização. O terceiro consiste na concentração de poder em um único 

indivíduo. Nesse caso, ainda que formalmente hajam outros dirigentes, esses só servem para 

replicar a vontade do monocrata (PANEBIANCO, 2005). 

A possibilidade de abuso das comissões provisórias prevista nos estatutos de muitos 

partidos brasileiros gera um desenho institucional que favorece o surgimento de um grupo 

oligarca no comando das siglas. Em alguns casos, é possível falar até mesmo no surgimento de 

monocracias dentro dos partidos. Um exemplo emblemático é o do PR, no qual o seu antigo 

líder, Valdemar Costa Neto, é comumente retratado como dirigente exclusivo do partido, 

mesmo quando esteve na prisão8. 

Como a Lei garante autonomia para os partidos, um olhar descuidado pode pressupor 

que o assunto diz respeito apenas aos filiados de cada partido. Entretanto, ainda que sejam 

consideradas pessoas jurídicas de direito privado9, há inegável interesse público nesses grupos. 

Há, no mínimo, dois motivos para isso: 1) de ordem eleitoral e 2) de ordem financeira. 

O primeiro refere-se à condição de elegibilidade estabelecida pelo art. 14, §3º, V da CF. 

Por esse dispositivo, só podem se candidatar pessoas afiliadas a um partido político. Dessa 

forma, as legendas não apenas representam um conjunto de indivíduos que se associaram para 

promover interesses pessoais. Elas são, primeiramente, a única porta de acesso ao exercício de 

um direito político10. O segundo motivo consiste nos benefícios provenientes do erário 

recebidos pelos partidos, detalhados na seção a seguir. 

Por tratar-se de dinheiro público, é evidente que sua utilização será do interesse público. 

A concentração desses fundos em um ou poucos indivíduos facilita mecanismos de má-

utilização dos valores. Em fevereiro de 2019, o jornal Folha de São Paulo noticiou que o então 

                                                
8 BRUNO GÓES. Mesmo após condenação, Valdemar Costa Neto ainda dá as cartas no PR. O Globo, Brasília, 

16 jul. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/mesmo-apos-condenacao-valdemar-costa-neto-

ainda-da-as-cartas-no-pr-22889831>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
9 Art. 44, V do código civil brasileiro de 2002 
10 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil 

pelo decreto Nº 678/1992, prevê em seu art. 23, 1 que “Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 

oportunidades; [...] b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal 

e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores;” 

https://oglobo.globo.com/brasil/mesmo-apos-condenacao-valdemar-costa-neto-ainda-da-as-cartas-no-pr-22889831
https://oglobo.globo.com/brasil/mesmo-apos-condenacao-valdemar-costa-neto-ainda-da-as-cartas-no-pr-22889831
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Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio foi responsável por destinar R$ 279.000,00 a 

candidatas com significativas baixas performances nas eleições de 2018, quando presidiu o 

diretório do PSL em Minas Gerais11. Além disso, foi verificado que as candidatas realizaram 

altos gastos em empresas de assessores do ministro. 

Como agravante, Cleuzenir Barbosa, candidata a deputada estadual pela sigla, prestou 

depoimento ao Ministério Público acusando dois assessores de Marcelo Álvaro Antônio de 

coagirem-na a devolver parte do valor recebido pelo diretório mineiro. Posteriormente, fato 

similar foi revelado envolvendo o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo 

Bebianno, resultando em sua demissão. 

Ainda que não seja possível afirmar que os atos praticados por ambos envolveram 

ilicitudes, o alto grau de discricionariedade na distribuição de recursos eleitorais pode ensejar 

uma malversação desses valores com certa facilidade. Por esse motivo, o modelo de governança 

dos partidos passa, portanto, a ser também do interesse público. 

 

2 PREVISÕES LEGAIS 

Mesmo não sendo formalmente parte da administração pública, os partidos políticos são 

altamente dependentes dela para o exercício de suas funções. Apenas em 2018, foi alocado R$ 

1,7 bilhão exclusivamente para financiamento de campanhas. O valor foi alocado e gerenciado 

pelos partidos. Além disso, até 2016 eles contavam com o uso de tempo de televisão para 

divulgação de suas ideias e seus candidatos, cujo financiamento é realizado através de isenções 

fiscais. 

Ao receber tais valores provenientes do patrimônio público, os partidos passam a ter que 

observar critérios para sua utilização. Por exemplo, por força da parte final do art. 1º caput e 

parágrafo único da lei de improbidade administrativa (lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992)12, o 

mau uso dessas cifras pode ensejar as penalidades previstas na referida lei. Entretanto, há ainda 

uma considerável discricionariedade na aplicação desses valores. O tema ganha maior 

relevância com a vedação de doações de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. 

                                                
11 BRAGON, Ranier; MATTOSO, Camila. Ministro de Bolsonaro criou candidatos laranjas para desviar recursos 

na eleição. Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 fev. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ministro-de-bolsonaro-criou-candidatos-laranjas-para-desviar-

recursos-na-eleicao.shtml>. Acesso em: 25 fev. 2019. 

12 “Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual, serão punidos na forma desta lei.” 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ministro-de-bolsonaro-criou-candidatos-laranjas-para-desviar-recursos-na-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ministro-de-bolsonaro-criou-candidatos-laranjas-para-desviar-recursos-na-eleicao.shtml
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A seguir, serão apresentadas as normas que regem o financiamento de campanhas em 

vigor atualmente no Brasil. Posteriormente, serão apresentadas as normas referentes às 

limitações que os partidos possuem para utilizar os valores públicos recebidos. 

 

2.1 Financiamento 

O financiamento de campanhas eleitorais possui previsão legal na lei das eleições (lei 

nº 9.504, de 30 de setembro de 1997) e na lei dos partidos políticos. Em setembro de 2015, o 

STF encerrou o julgamento da ADI 4.650, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos 

de ambas as leis13. 

Esses dispositivos permitiam que partidos políticos e candidatos recebessem doações de 

pessoas jurídicas. Com isso tornou-se irregular qualquer doação nesse sentido já para as eleições 

de 2016.  Posteriormente, o entendimento do STF ganhou amparo legal na aprovação da lei nº 

13.488 de 6 de outubro de 2017, que incluiu no rol de fontes de doações vedadas “pessoas 

jurídicas de qualquer natureza”. 

O motivo para a decisão da corte seria que, no entendimento dos ministros, a doação de 

pessoas jurídicas afrontaria os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, e art. 14 da 

CF), democracia (art. 1º, caput e § único, art. 14, art. 60, §4º, II da CF), república (art. 1º, caput 

da CF) e proporcionalidade. Isso porque haveria uma suposta “captura do político pelo poder 

econômico, de maneira a criar indesejada ‘plutocratização’ do processo político” (“ADI 

4.650”, 2015). 

A decisão representou uma mudança de paradigma no cenário eleitoral brasileiro 

conforme as campanhas eleitorais brasileiras eram movidas significativamente por doações de 

pessoas jurídicas. Nas eleições de 2012, R$ 1,8 bilhão foram doados para candidatos e partidos 

por empresas. Em 2010, esse valor foi ainda maior, chegando a R$ 2,3 bilhões (ABRAMO, 

2014). 

Apesar das doações de pessoas físicas terem sido mantidas, ainda é incipiente no Brasil 

o hábito de cidadãos realizarem doações para campanhas de seus candidatos ou partidos 

                                                
13 Foi declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 24 da Lei nº 9.504/97, na parte em 

que autoriza, a contrario sensu, a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, a inconstitucionalidade do 

art. 24, parágrafo único, e do art. 81, caput e § 1º da Lei nº 9.504/97. Também ficou declarada a 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 31 da Lei nº 9.096/95, na parte em que autoriza, a 

contrario sensu, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos, e a inconstitucionalidade das 

expressões “ou pessoa jurídica”, constante no art. 38, inciso III, e “e jurídicas”, inserta no art. 39, caput e § 5º, 

todos os preceitos da Lei nº 9.096/95. Por fim, foi declarada a inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, 

do art. 23, § 1º, I e II, da Lei nº 9.504/97, e do art. 39, § 5º, da Lei nº 9.096/95, com exceção da expressão “e 

jurídicas”. 
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(VENTURINI, 2018). Dessa forma, o valor obtido por esse meio revela-se quase desprezível 

diante dos montantes circulados. A fonte de maior relevância, portanto, são os fundos públicos. 

Em 2016, os partidos contavam com apenas um fundo para financiar suas atividades, o 

Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, comumente chamado de 

Fundo Partidário. A lei dos partidos políticos trata dessa matéria em seu Título III, capítulo II 

e estipula que o fundo será aplicado, entre outros, na “na manutenção das sedes e serviços do 

partido, na propaganda doutrinária e política bem como no alistamento e campanhas 

eleitorais”. 

A partir das eleições de 2018, no entanto, os partidos passaram a contar com um fundo 

específico para as campanhas, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 

comumente chamado de Fundo Eleitoral. Ao contrário do fundo partidário, distribuído 

anualmente a todos os partidos, o fundo eleitoral é distribuído apenas em anos de eleição, 

considerando seus objetivos. Sua introdução na legislação brasileira ocorreu através da lei nº 

13.487, de 6 de outubro de 2017.  

 

2.2 Distribuição interna no partido 

Os valores recebidos pelos partidos podem ser utilizados com ampla liberdade. A lei dos 

partidos políticos estabelece apenas um teto de 60% do total recebido do fundo partidário com 

gasto de pessoal a ser observado por cada diretório estadual e municipal bem como um valor 

mínimo de 5% em programas de participação da mulher na política. Não há qualquer outra 

vinculação de gasto do fundo partidário previsto na lei atualmente. 

O art. 7º, caput da resolução nº 21.975 do TSE prevê que os valores do fundo partidário 

serão distribuídos aos órgãos nacionais dos partidos, e seu § 2º estabelece que esses órgãos 

“procederão à redistribuição da cota recebida às seções regionais, e estas às municipais, na 

forma do que dispuserem os respectivos estatutos”. Ou seja, a distribuição do fundo partidário 

ocorrerá de acordo com o estatuto de cada partido. Entretanto, não há regras claras para como 

essa previsão deve constar no estatuto, deixando, muitas vezes, o papel a cargo de uma 

deliberação casuística da executiva nacional.  

A chamada minirreforma eleitoral (lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015) agravou 

esse quadro conforme estabeleceu em seu art. 9º que “ Nas três eleições que se seguirem à 

publicação desta Lei, os partidos reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, 

no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo 

Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas 
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campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do 

art. 44 da Lei no 9.096”. 

A leitura do dispositivo permite concluir que nas eleições de 2016, 2018 e 2020, os 

candidatos do gênero masculino teriam no mínimo 85% dos valores do fundo partidário que 

fossem repassados às campanhas. Importante notar que nem mesmo o valor mínimo de 5% 

estaria garantido para as mulheres, visto que o citado inciso V do art. 44 da lei 9.096 estabelece 

que 5% do fundo partidário será destinado a programas de promoção e difusão da participação 

política das mulheres. Ou seja, na prática, um partido poderia destinar 5% do fundo partidário 

para esses programas e alocar todo o montante destinado aos candidatos em campanhas de 

homens. A medida teria evidente efeito catalisador das desigualdades representativas, razão 

pela foi considerada inconstitucional pelo STF em março de 2018 na ADI 5.617. 

O tribunal entendeu que a divisão a ser feita deve respeitar a proporcionalidade das 

candidaturas de cada gênero no partido. A título de ilustração, se um partido possuir 35% de 

candidaturas femininas, deverá destinar, do valor investido em campanhas, 35% para 

candidatas femininas. Importante observar que a lei das eleições prevê em seu art. 10, §3º que 

ao menos 30% das candidaturas serão de um dos sexos. Portanto, os valores repassados às 

candidaturas femininas será de, no mínimo, 30% do montante total, considerando a distribuição 

proporcional estabelecida pelo STF. O TSE tratou de incorporar esse entendimento na resolução 

nº 23.553, de 18 de dezembro de 2017 em seu art. 21, §§4º a 6º. 

No caso do Fundo Eleitoral, a lei das eleições prevê uma pequena diferença para a 

distribuição dos valores. Seu art. 16-C, §7º prevê que “Os recursos de que trata este artigo 

ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para a sua 

distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção 

executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente.”. 

Isso significa que, ao contrário do fundo partidário, os critérios para distribuição do 

fundo eleitoral precisam ser definidos de forma objetiva antes do partido ter acesso ao valor. 

Tal medida representa um avanço na transparência distributiva de cifras, no entanto, o texto 

legal ainda peca pela falta de pluralidade na determinação dos critérios. A escolha fica, ao final, 

restrita aos membros da Executiva Nacional, o que esvazia completamente a participação dos 

filiados dos partidos nessa escolha. 

Apenas o MDB recebeu, do fundo eleitoral, R$ 230.974.290,08 para as eleições gerais 

de 2018. Considerando a fonte pública desses valores, concentrar seu gerenciamento em um 

pequeno grupo vai no sentido contrário do modelo democrático que se pretende alcançar, ainda 

mais considerando os partidos oligárquicos, descritos na seção anterior. 
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Apesar disso, a já citada resolução nº 23.553 do TSE adotou o mesmo entendimento do 

STF sobre candidaturas femininas. Enquanto a decisão do STF trata apenas dos valores 

oriundos do fundo partidário, a corte eleitoral entendeu que o mesmo se aplica para a 

distribuição do fundo eleitoral. Além disso, o TSE estabeleceu no art. 9º, §5º da resolução que 

os valores recebidos pelas candidaturas femininas não podem ser repassados pelas candidatas 

a outros candidatos masculinos. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Softwares e bases utilizadas 

Para realizar a análise capaz de incluir dados sobre repasses de fundos públicos pelos 

partidos, informações dos candidatos e o tipo de diretório utilizado como fonte, foram obtidos 

dados de duas fontes públicas providas pelo TSE: O Repositório de dados de dados eleitorais e 

o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP). Além disso, foi realizado um 

pedido de acesso à informação ao TSE (Protocolo de nº: 239619) solicitando os dados do SGIP 

em formato processável, o que foi atendido pelo tribunal.  

A estruturação desses dados foi realizada utilizando linguagem Python combinada com 

uma base MySQL com codificação UTF-8. O código-fonte do programa será disponibilizado 

em git no endereço: https://github.com/JnCoe/Niffler sob licença GNU LGPLv3 junto com 

todos os arquivos utilizados como base e gerados ao fim do processo.  A visualização final das 

informações agregadas e produção de gráficos foi realizada através do software Tableau e 

Circos. 

 

3.2 Breve descrição do processo 

Para realizar a análise descrita no presente trabalho foi obtido, ao final, duas bases: uma 

para 2016 e outra para 2018. Para 2016, foi gerada uma tabela com as receitas eleitorais 

declaradas de cada candidato, agregadas pelo CNPJ doador. Nessa tabela, informações sobre o 

candidato (tais como gênero, partido, sequencial etc) e sobre o diretório doador estavam 

disponíveis para cada transação. Para 2018, além das mesmas informações, estavam disponíveis 

também os títulos eleitorais bem como os cargos ocupados por aquele candidato no diretório 

doador.  

As fontes dessas informações vieram das tabelas de receitas de candidatos, consulta de 

candidatos e da tabela com dados do SGIP3. Do repositório de dados do TSE, foram obtidos os 

arquivos referentes à prestação de contas finais (dos partidos e dos candidatos), a lista com 

https://github.com/JnCoe/Niffler
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informações de cada candidato (Consulta Candidato) e o CNPJ dos diretórios. Os arquivos de 

consulta aos candidatos foram compilados em um único csv com os dados de todos os estados. 

Posteriormente, esse e os demais arquivos foram recodificados em UTF-8 antes de serem 

inseridos na base MySQL. 

 

1. Soma receitas 

A base para os valores apresentados consiste nas receitas declaradas por cada candidato 

na prestação de contas final disponibilizada no site do TSE14. Para as verificações de 

transferências, foram consideradas apenas aquelas cuja coluna “Fonte_recurso” foi marcada 

como “Fundo Partidario” ou “Fundo Eleitoral” e a coluna “Tipo_receita” como “'Recursos de 

partido político”. Para as transferências vindas de candidatos majoritários, apenas o filtro da 

fonte foi mantido. Dessa forma, excluíram-se todos os valores de doações próprias dos 

candidatos bem como de outras pessoas físicas. 

A coluna “Valor_receita” foi somada de acordo com a coluna “CPF/CNPJ_do_doador” 

e “Sequencial_Candidato”, de forma a agregar todas as transferências de cada diretório para 

cada candidato. Em seguida, foram cruzados os dados com a coluna de consulta aos candidatos 

para gerar uma tabela final com os valores recebidos e informações pessoais de cada candidato, 

como gênero. 

Para obter os valores repassados pelos candidatos a cargos majoritários, utilizou-se a 

tabela de despesa dos candidatos providas no mesmo arquivo de prestação de contas. Como lá 

consta o CNPJ do Prestador de Contas (candidato) e o Sequencial do Candidato, foi possível 

gerar uma tabela com os valores únicos do CNPJ de cada candidato, visto que o TSE não 

fornece diretamente essa informação. Posteriormente, foi gerada uma tabela única, filtrando os 

CNPJs dos doadores apenas por aqueles que constavam na tabela anterior. Pelo sequencial do 

candidato, era possível filtrar para que fosse mostrado apenas aqueles que concorriam a cargos 

majoritários. 

 

2. Dados SGIP 

Para obter os dados referentes aos diretórios de cada partido e seu tipo (provisório, 

definitivo ou executiva nacional) foram utilizadas as informações disponibilizadas pelo TSE no 

                                                
14 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Repositório de dados eleitorais. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais>. 

Acesso em: 1 dez. 2018.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
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SGIP315. Foram baixadas as informações para todos os partidos de todos os entes federativos 

dos órgãos vigentes e aqueles já dissolvidos. Em seguida, foi utilizada a função conversor 

escrita em python, disponibilizada no arquivo Exec.py para converter as tabelas de Excel para 

CSV legível com posterior compilação pela função compilador do mesmo arquivo.  

Visando obter o recorte apenas dos diretórios vigentes à época da eleição, o arquivo 

final, com todo o histórico de todos os diretórios disponíveis no SGIP3, foi submetido à função 

diretorios_site, removendo todos os diretórios dissolvidos antes de 01/10 ou formados após 

01/11 dos respectivos anos analisados (2016 e 2018), restando apenas aqueles que estavam 

ativos durante o mês do pleito. Os diretórios sem data final registrada no SGIP foram 

considerados ativos até a atualidade. Ao final, foi gerado um csv submetido à base MySQL para 

posteriores consultas. 

Para os membros do diretório, o processo foi similar. Os arquivos enviados pelo TSE 

foram convertidos através das mesmas funções conversor e compilador utilizadas 

anteriormente e posteriormente selecionados pela função diretorios_pedido de forma a filtrar 

os membros ativos apenas entre 01/10 e 01/11 dos anos eleitorais. Para verificar quais 

candidatos ocupavam cargos nos diretórios, foi utilizado como referência o título de eleitor de 

cada um. 

 

3.3 Limitações 

Diversas limitações foram encontradas ao longo da estruturação dos dados. A mais 

básica consiste na incompletude temporal do SGIP. Atualmente em sua terceira versão, o 

sistema possui lacunas históricas de informações armazenadas na segunda edição do sistema. 

Dessa forma, diretório formados antes da criação do SGIP3 podem não constar na base. 

Outra barreira encontrada foi a inserção de dados incorretos pelos usuários - candidatos 

e dirigentes partidários. Na prestação de contas, candidatos inseriram o CNPJ incorreto do 

doador. Diversas empresas, especialmente gráficas, constavam como doadores de valores 

recebidos. Como a doação por pessoas jurídicas era vedada nas duas eleições, fica claro se tratar 

de um erro, possivelmente ocasionado pela inserção do CNPJ de uma prestadora de serviços à 

campanha. Além disso, muitos candidatos inseriam no nome do doador o nome do diretório de 

seus partidos, mesmo com o CNPJ sendo de uma outra pessoa jurídica não relacionada, 

reforçando a ideia de que apenas o número estava incorreto. 

                                                
15 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Módulo Consulta SGIP3. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3>. Acesso em: 1 

dez. 2018. 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3
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Adicionalmente, alguns diretórios possuíam erros de digitação em seu registro no SGIP, 

com datas indicando dissolução no ano de “2107”, por exemplo, claramente em erro material 

no momento de inserir o ano correto. 

Pelo fato de a presente análise usar como base o CNPJ do doador, esses erros 

impossibilitavam que fosse verificado, por exemplo, o diretório que realizou a doação. Por esse 

motivo, alguns campos abaixo estarão destacados como “indisponível”, englobando todos os 

valores inseridos nesse rol. 

Uma observação importante a ser feita refere-se aos valores declarados de bens e 

serviços. Não foram excluídas doações desse tipo, visto que muitas vezes o partido realiza a 

transferência de produtos como “santinhos”, que auxiliam na eleição de um candidato e não 

são, portanto, desprezíveis. Ocorre que fica a cargo do candidato preencher o valor estimado 

do bem ou serviço doado, o que pode gerar imprecisão nos valores. 

 

4 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA OS 

CANDIDATOS DE 2016 

Para identificar a concentração dos recursos públicos distribuídos às campanhas de 

2016, foram observadas quatros dimensões: 1) a participação das comissões provisórias e da 

executiva nacional na tomada de decisão da distribuição dos fundos, 2) os montantes 

significativos que membros dos diretórios provisórios e da executiva nacional receberam em 

suas campanhas, 3) a falta de representatividade de gênero na distribuição realizada pelos 

partidos e 4) o uso de prefeitos como intermediários dos repasses. 

O uso da executiva nacional para distribuição de fundos refletiria uma concentração de 

poder nos partidos conforme a executiva nacional é composta justamente pelos líderes da sigla. 

Já no caso das comissões provisórias, estaria configurada semelhante concentração conforme 

sua composição é feita por indicação da executiva nacional. 

O segundo ponto revela a concentração não mais na origem, mas no destino dos 

repasses. Ao alocar consideráveis cifras para candidatos com vínculos formais com a executiva 

nacional, é possível que seja questionado um possível conflito de interesses no processo que 

levou a essa escolha. 

Já o terceiro tópico auxilia no diagnóstico de um sistema partidário oligárquico 

conforme a ausência de representatividade feminina nos diretórios pode levar igualmente à 

ausência de uma representatividade feminina na distribuição dos recursos públicos. Como 

consequência, é possível imaginar os efeitos que isso traria para o sistema político geral. 
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Por fim, o quarto ponto revela um fenômeno interessante no que diz respeito à 

concentração. Enquanto a executiva nacional consiste em um pequeno grupo de lideranças 

partidárias, candidatos a cargos majoritários possuem ainda mais discricionariedade sob seus 

gastos, sem necessidade de aprovação de terceiros. Dessa forma, o sub-repasse de candidatos à 

prefeitura para candidatos à câmara municipal revela uma concentração ainda mais intensa do 

processo decisório de financiamento eleitoral. 

 

4.1 Distribuição entre diretórios 

Para verificar o impacto das comissões provisórias e da executiva nacional, foram 

compiladas todas as transações realizadas por esses diretórios. Além disso, foram verificadas 

as médias dos valores repassados por cada tipo de órgão para cada candidato.  

Os dados analisados abaixo consideraram apenas os valores repassados a campanhas de 

vereadores diretamente pelos diretórios. A Tabela 1 abaixo apresenta os montantes 

contabilizados em cada categoria e sua respectiva participação proporcional. 

 

Tipo 
diretório 

Soma dos 
repasses 

Repasses 
contabilizados 

Proporção 
percentual da soma 

repassada 
Média per capita 

Executiva 
nacional 

R$ 17.178.700 2.544 26,00% R$ 6.752,63 

Definitivo R$ 20.262.282 18.242 30,66% R$ 1.110,75 

Provisório R$ 22.362.156 15.546 33,84% R$ 1.438,45 

Indisponível R$ 6.280.719 7.343 9,50% R$ 855,33 

Total 66.083.857 43.675 100,00% R$ 1.513,08 

Tabela 1 – Total dos valores analisados por tipo de diretório 

 

É possível notar que, apesar dos órgãos definitivos terem sido a fonte de receita para a 

maioria dos candidatos, foram os órgãos provisórios que movimentaram os maiores valores, 

denotando uma concentração superior nesse tipo de diretório. No entanto, a maior concentração 

ficou a cargo das distribuições realizadas pelas Executivas Nacionais, com média per capita 

quase seis vezes acima dos outros órgãos. 

A distribuição por partido foi ilustrada abaixo no Gráfico 1. A cor de cada círculo 

representa o tipo de diretório (Comissão Executiva Nacional; Diretório Provisório; Diretório 

definitivo). O eixo horizontal representa a proporção percentual do número de candidatos 

agraciados por cada diretório e o tamanho de cada círculo representa o percentual de receita 

pública que aquele tipo de diretório repassou aos candidatos, também expresso ao lado de cada 

círculo. 
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Ou seja, se o círculo verde de determinado partido estiver no máximo da direita da linha, 

todos os repasses naquele partido terão sido realizados por meio de diretórios definitivos. 

Similarmente, se o círculo verde estiver no meio da linha, metade dos repasses realizados terão 

sido feitos por diretórios definitivos. Quanto maior o raio do círculo, maior o percentual 

repassado por cada diretório, indicado de forma escrita ao lado da figura geométrica. 

Não foram incluídas na visualização os dados relativos ao PMB, PRB, PODE, PROS e 

PRTB conforme nenhum desses partidos realizou repasse do fundo partidário por meio de 

diretórios definitivos. Também não foi incluída a visualização referente ao partido Novo por 

contar com apenas com o registro de uma doação de R$ 500,00 do diretório gaúcho. Para a 

linha de valores totais, todos os dados - inclusive aqueles não exibidos - foram considerados. 
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Gráfico 1 – Distribuição de recursos para campanhas de 2016 em cada partido por tipo de diretório 
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Um aspecto que imediatamente chama a atenção é que apenas 9 partidos (PSD, PDT, 

PP, PSDB, PPS, PCdoB, MDB, PSOL e PT) repassaram mais de metade do valor utilizado em 

campanhas através de diretórios definitivos. Dentre esses 9, os diretórios definitivos não apenas 

englobaram a maior parte dos valores repassados, mas também repassaram para mais da metade 

dos candidatos agraciados, à exceção do PSD. Apesar de ter movimentado 51,42% do total de 

verbas públicas repassadas pelo PSD, seus diretórios definitivos realizaram repasses a apenas 

28,43% do total de candidatos. 

No valor total, os diretórios definitivos possuíram relevante destaque, sendo  fonte de 

receitas 50,21% das vezes pelos candidatos. Entretanto, é importante ter em mente que PT e 

MDB são responsáveis por trazer esse valor para cima por contarem com uma vasta quantidade 

de operações de repasses através de diretórios definitivos (2.662 e 2.642 respectivamente). Não 

fossem os dois partidos, o percentual total cairia para 42,36%, com os diretórios provisórios 

ocupando 49,60%. 

Essa análise demonstra um grande poder de decisão nas mãos dos líderes nacionais da 

maioria dos partidos, seja diretamente – pelo repasse através das executivas – ou indiretamente 

– pelo repasse através das comissões provisórias. Ainda que a prevalência da escolha sobre a 

executiva nacional não seja necessariamente algo negativo, é importante relembrar que se 

tratam das eleições municipais. É possível supor que os filiados locais do partido teriam maior 

conhecimento na hora de escolher o candidato que melhor representa os interesses locais.  

Uma observação quanto aos resultados da REDE merece ser pontuada: o partido teve 

seu registro concedido pelo TSE em setembro de 2015, pouco mais de um ano antes das eleições 

de 2016. Dessa forma, o alto número de comissões provisórias é esperado considerando que é 

necessário um número mínimo de filiados em cada município para que sejam realizadas 

convenções municipais e escolhidos os diretórios definitivos. 

 

4.2 Favorecimento a membros de diretórios 

Outra constatação que reforça um uso da máquina partidária por um grupo seleto 

consiste na destinação de consideráveis montantes para campanhas de membros da executiva 

nacional ou diretórios provisórios. No caso de membros dos diretórios provisórios, há ainda 

maiores problematizações conforme a esses diretórios não possuem um caráter democrático. 

Por não serem eleitos, seus dirigentes podem cometer abusos ou favorecimentos contrários ao 

desejo dos filiados àquele diretório sem serem punidos pelos sistemas de voto interno dos 

partidos. 
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Um caso que chama a atenção é o da candidatura de Milton Leite à câmara municipal 

de São Paulo. O diretório municipal provisório do Democratas destinou R$ 2.151.000,00 para 

sua campanha, o maior valor repassado por um diretório em 2016 para uma campanha de 

vereador. A cifra é mais do que o triplo do segundo maior valor repassado aquele ano e 

corresponde a 81% de todo o valor repassado pelo DEM paulista. 

A disparidade já seria por si só um fator que poderia questionar a atuação dos diretórios 

provisórios, mas se torna ainda mais preocupante quando é considerado que o político era 

presidente da mesma comissão provisória desde 2013 e, portanto, principal responsável no 

processo de escolha da alocação de recursos. O candidato também ocupa desde 2013 o cargo 

de tesoureiro do diretório estadual. 

Outro caso a ser apontado é o da também candidata à câmara paulista pelo DEM, Sandra 

Tadeu, que recebeu R$ 350.000,00 da executiva nacional de seu partido e R$ 310.000,00 do 

diretório municipal provisório paulista. Além de ser membra do mesmo diretório municipal, a 

candidata é casada com Jorge Tadeu. O político ocupava, à época das eleições, o cargo de 

presidente do diretório estadual e era integrante da executiva nacional. 

Dos dez maiores valores repassados a candidatos a vereadores, apenas 4 não possuíam 

ligações formais com o diretório-fonte. 

 

4.3 Gênero 

Considerando a discussão de representatividade feminina levantadas pelas já citadas 

minirreforma eleitoral de 2015 e a ADI 5.617, a preferência por candidatos homens na 

distribuição dos fundos pode revelar mais um mecanismo de manutenção de uma estrutura 

oligarca, considerando que a atual composição das lideranças partidárias é majoritariamente 

masculina. 

Nesse sentido, foi coletada o percentual de quanto cada gênero recebeu de acordo com 

os tipos de diretórios de cada partido. O gráfico 2 abaixo apresenta os resultados. Importante 

repassar que os valores levam em consideração apenas as receitas movimentadas dos diretórios 

partidários para candidatos ao cargo de vereador. 
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Gráfico 2 – Distribuição por gênero e tipo de diretório em cada partido para candidatos a vereador de 2016 

 

 

Três diretórios chamam a atenção pela alta proporção destinada a campanhas femininas: 

as executivas nacionais do PSD, PT e SD. Apesar dessa primeira impressão, uma análise mais 

cuidadosa revela particularidades a serem consideradas quanto a esses dados. No caso do PSD, 

por exemplo, das 10 maiores transferências realizadas pela executiva nacional para candidaturas 
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à câmara municipal, 2 candidatas (ALLINY SARTORI e CIDINHA DO ONCOLÓGICO16) 

tornaram-se membras da mesma executiva nacional no ano seguinte à eleição, 2017.  Além 

disso, outras duas candidatas (VIVIANE LIMA e LAUDECY COIMBRA) foram nomeadas, 

respectivamente, presidente e vice-presidente de seus respectivos diretórios municipais 

provisórios. 

Esses casos ilustram uma aparente proximidade entre as candidatas e membros da 

executiva nacional, revelando que, ao invés de favorecer especificamente campanhas 

femininas, a executiva nacional pode ter apenas escolhido nomes próximos de si. 

Outra conclusão possível a ser inferida a partir do gráfico consiste no caráter 

predominantemente masculino ao qual as comissões provisórias destinam suas receitas. 

Enquanto as candidaturas femininas receberam por volta de 30% do total gasto das executivas 

e diretórios definitivos, esse valor cai para 20,96% nas comissões provisórias. Apesar de não 

ser possível indicar uma causalidade direta, torna-se mais uma evidência de que as comissões 

provisórias possuem um caráter menos representativo de seus filiados. 

Um aspecto interessante a ser observado é que, apesar da eleição ter sido realizada antes 

da decisão do STF citada anteriormente – que garantiu distribuição proporcional dos fundos 

entre candidatos de ambos os gêneros – o valor destinado a campanhas femininas teve 

considerável participação, ocupando 27,60% do total das cifras movimentadas entre os 

diretórios e candidatos às câmaras municipais. 

Entretanto, se forem considerando os valores repassados a candidatos às prefeituras, as 

campanhas femininas passam a contar com apenas 15,76% do total, próximo à metade da 

proporção anterior. Não é possível saber se esse valor representa o impacto do teto de 15% 

imposto pela minirreforma eleitoral de 2015 descrito na seção anterior visto que as eleições de 

2016 foram as únicas nas quais o dispositivo vigorou antes de ser declarado inconstitucional. 

Ainda assim, é importante ter em mente que a maioria dos partidos – seja por razões culturais 

ou legais – não destinaram mais de 15% de seus fundos públicos para suas candidatas. O Gráfico 

3 abaixo apresenta a mesma representação anterior, incluindo os valores repassados às 

candidaturas à prefeitura. 

  

                                                
16 Nome da urna das candidatas Alliny Fernanda Sartori Padalino Rogério e Maria Aparecida Rodrigues Dos 

Santos 
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Gráfico 3 - Distribuição por gênero e tipo de diretório em cada partido para todos os candidatos de 2016 
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Como é possível notar, além da significativa redução nos valores totais repassados às 

mulheres, 17 partidos repassaram menos de 15% para todas as candidaturas femininas, o que 

revela uma considerável disparidade no acesso às cadeiras políticas pelas mulheres. 

Um caso interessante a ser estudado é o da REDE. Apesar de seu estatuto possuir notáveis 

regras de representatividade feminina no diretórios17, isso não foi suficiente para  que o partido 

tivesse qualquer desempenho consideravelmente distante da média na distribuição de recursos 

para candidatas. Os dados coletados não permitem visualizar se as regras estatutárias foram, de 

fato, colocadas em prática, mas a aparente baixa eficácia do modelo normativo é uma temática 

que pode ser desenvolvida em estudos futuros. 

 

4.4 Prefeitos como intermediários 

Como já adiantado anteriormente, os cargos majoritários receberam cifras consideráveis 

de seus partidos no ano de 2016. A tabela 2 abaixo indica o total recebido por candidatos a cada 

cargo considerando a declaração de Fonte do Recurso como “Fundo Partidário” e tipo de receita 

como “Recursos de partido político”. 

 

Cargo postulado Total recebido do fundo partidário pelos diretórios 

Prefeito R$ 268.455.408,11 

Vice-prefeito R$ 37.649,46 

Vereador R$ 64.565.647,02 

Total R$ 333.058.704,59 
Tabela 2 – Valores recebidos por cada cargo postulado 

 

Os candidatos à prefeitura receberam, no total, 4 vezes mais do que os candidatos às 

câmaras municipais. Apesar dessa diferença ser esperada considerando o maior custo de uma 

campanha para o executivo se comparada com o legislativo, a falta de regulamentação sobre 

como os fundos públicos devem ser distribuídos entre as campanhas gera a possibilidade desses 

postulantes a prefeitos financiarem campanhas de candidatos à câmara municipal. 

Ou seja, apenas um indivíduo passa a ter livre poder de decisão sobre o destino de 

vultuosas cifras para campanhas eleitorais. Esse modelo gera incentivos ainda maiores para a 

concentração dos fundos públicos apenas entre candidatos próximos a figuras políticas que já 

possuem controle e influência sobre a máquina partidária, em um sistema de compadrio. 

                                                
17 O art. 26 do estatuto prevê que: “Os fundadores da REDE elegerão no ato de fundação uma Comissão Nacional 

Provisória composta por no máximo 1/3 (um terço) dos fundadores, garantida a participação mínima de 30% 

(trinta por cento) e máxima de 70% (setenta por cento) de cada sexo.” 



35 

 

O total repassado por candidatos à prefeitura para candidatos ao legislativo municipal 

foi R$ 21.459.101,58. Isso corresponde a aproximadamente 33% do valor que todos os 

candidatos a vereador receberam diretamente de seus partidos e aproximadamente 25% de todo 

valor proveniente do fundo partidário que acabou nas mãos dos que buscavam um cargo na 

câmara municipal. Ou seja, os postulantes do executivo foram responsáveis por decidir, 

sozinhos, o destino de um quarto do total de verba pública gasta com candidaturas ao legislativo 

em 2016. 

Um fator interessante a ser observado nessa interação é a ausência de fronteiras 

partidárias. Cada candidato a prefeito realizou distribuição de fundos a candidatos a vereador 

de diversos outros partidos além do seu. Importante lembrar que, pelas regras de coligação, um 

voto para um candidato de um partido coligado vale para todos os partidos na coligação na 

distribuição das cadeiras, o que torna coerente certa difusão partidária. Entretanto, dentro da 

coligação, os candidatos disputam entre si quem irá ocupar a cadeira obtida, inclusive com 

membros dos outros partidos coligados. 

Isso levanta dúvidas sobre a legitimidade desse fenômeno, visto que os filiados dos 

partidos podem preferir serem os receptores das verbas eleitorais, ao invés de candidatos de 

outros partidos. Entretanto, como não houve escrutínio público dessa decisão, tampouco houve 

a possibilidade desses filiados expressarem sua vontade, com o candidato a prefeito sendo um 

forte protagonista na escolha de alocação dos fundos. Com o fim do sistema de coligações em 

202018, será interessante observar os impactos (se houver) da medida na distribuição de fundos 

pelos candidatos a cargos majoritários. 

Também fica evidente a ilustração de um fenômeno comum no Brasil, popularmente 

conhecido como “dobradinha”. Isto é, a associação simbiótica entre candidatos ao executivo e 

legislativo na divulgação de suas campanhas. Muitas das doações foram descritas como 

“Santinhos”, panfletos largamente utilizados no ano eleitoral contendo, em geral, o número do 

candidato à prefeitura associado ao número de determinado vereador. 

Ao se analisar as transferências de maneira ampla, não é possível encontrar qualquer 

padrão de comportamento. Os valores são repassados de candidatos dos mais diversos partidos 

a candidatos dos demais em uma rede complexa. O Gráfico 4 abaixo ilustra a “confusão” das 

transferências de fundo partidário nesse modelo. A origem é o partido do candidato à prefeitura 

e o destino o partido do candidato a vereador. A espessura da curva é proporcional ao percentual 

que o partido destino recebeu em relação ao total repassado pelos prefeitos do partido origem. 

                                                
18 Com a emenda constitucional nº 97 de 2017, foi alterado o art. 17, §1º da CF, vedando a celebração de coligações 

para eleições proporcionais. A medida valerá a partir das eleições de 2020 conforme previsão do art. 2º da emenda. 
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Os candidatos a vereador de 20 partidos (DEM, PC do B, PDT, PEN, MDB, PMN, PP, 

PPS, PR, PROS, PRP, PSB, PSD, PSDB, PT do B, PTC, PTN, PV, REDE, SD) receberam 

menos de 50% do total que seus prefeitos repassaram a candidatos de seus próprios partidos. 

No caso do PRP, não foi repassado por seus candidatos a prefeito nenhum valor a candidatos a 

vereador do próprio PRP .  

As candidaturas de Marcello Crivella e João Dória às capitais de Rio e São Paulo, 

respectivamente, registram os maiores benefícios repassados a candidatos a vereador. Enquanto 

Crivella repassou o equivalente a R$ 1.621.607,36, João Dória repassou R$ 872.090,96. 

Gráfico 4 – Análise de rede dos repasses de candidatos à prefeitura para candidatos à câmara municipal com base nos 

partidos envolvidos 
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5 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA OS 

CANDIDATOS DE 2018 

Para aprofundar a análise da relação entre os dirigentes partidários e a distribuição de 

fundos públicos para as campanhas, foi realizada também a análise para os valores do pleito de 

2018. Como dito anteriormente, essa eleição possui um caráter histórico por ter sido a primeira 

a utilizar o Fundo Eleitoral bem como a aplicar as regras de distribuição de fundos entre 

candidatos homens e candidatas mulheres. 

A seguir, serão apresentadas a distribuição de acordo com o tipo de diretório-fonte, com 

posterior análise visando identificar preferências a figuras alinhadas à executiva nacional. Em 

seguida, serão destacados os valores distribuídos para cada gênero visando observar o grau de 

cumprimento da decisão do STF. Por fim, serão analisados os pesos das campanhas 

presidenciais nos orçamentos de cada partido. 

Assim como ocorreu com os dados de 2016, por limitações do próprio sistema do TSE 

e por erros materiais dos candidatos, não foi possível identificar o partido origem de alguns 

valores. Entretanto, a proporção desses montantes foi consideravelmente menor para 2018, 

correspondendo apenas a 0,43% do total movimentado. Os valores coletados estão expressos 

na Tabela 3 abaixo 

 

5.1 Distribuição entre diretórios 

Tabela 3 – Valores totais analisados em 2018 por tipo de diretório 

Tipo diretório Soma dos repasses 
Repasses 

contabilizados 
Proporção percentual 
da soma repassada 

Executiva nacional R$ 1.651.401.545,18 6.302 80,30% 

Definitivo R$ 302.263.138,78 5.332 14,70% 

Provisório R$ 93.909.332,30 3.025 4,57% 

Indisponível R$ 8.868.606,86 188 0,43% 

Total R$ 2.056.442.623,12 14.847 100,00% 

 

É possível notar uma participação massiva da Executiva Nacional das eleições de 2018. 

Há certa lógica nesse fato em razão de terem sido disputados cargos de atuação nacional como 

presidente, senador e deputado federal. O impacto da corrida presidencial, no entanto, é 

diminuto se analisado o quadro geral porque os valores destinados aos candidatos à presidência 

atingiram pouco mais de R$ 170 milhões – por volta de 10% de todo o valor que a Executiva 

Nacional repassou a todos os candidatos. 
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O Gráfico 5 abaixo mostra a distribuição da fonte dos recursos por cada partido. Foram 

removidas as informações de repasses aos presidenciáveis para evitar distorções, visto que tais 

transações partem praticamente sempre da Executiva Nacional e consistem em cifras 

consideráveis dentro de cada partido. Também foram ocultos os partidos cujas movimentações 

somaram menos de 5 mil reais. Assim como antes, a cor de cada círculo representa o tipo de 

diretório (Comissão Executiva Nacional; Diretório Provisório; Diretório definitivo). O eixo 

horizontal representa o número de repasses contabilizados por cada diretório e o tamanho de 

cada círculo representa o percentual de receita pública que aquele tipo de diretório repassou aos 

candidatos, também expresso ao lado de cada círculo. 
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Gráfico 5 - Distribuição de recursos para campanhas de 2018 em cada partido por tipo de diretório 
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É possível notar que a Executiva Nacional foi responsável pela distribuição de menos 

de 50% dos valores distribuídos em apenas 7 partidos (PHS, PSOL, PV, DC, PRB, PRTB e 

PCB). Como os partidos são obrigados a criar uma resolução definindo os critérios de 

distribuição do Fundo Eleitoral antes de o receberem, a leitura desses dispositivos normativos 

permite compreender como houve tamanha consolidação. 

No caso do PR, por exemplo, no qual quase a totalidade dos recursos foi distribuída pela 

Executiva Nacional, o art. 1º, I de sua resolução administrativa nº 005/2018 prevê os critérios 

de distribuição para seus órgãos estaduais. O §1º do mesmo artigo prevê que “Os valores que 

os órgãos estaduais do Partido da República farão jus [...] serão distribuídos pela Comissão 

Executiva Nacional diretamente aos candidatos dos respectivos Estados da Federação, no 

interesse partidário e a livre critério do órgão de execução nacional partidário.” 

No caso do PSTU, no qual a executiva nacional comandou 100% dos valores 

repassados, a resolução do partido já pré-estabeleceu os valores a serem repassados para as 

campanhas majoritárias e proporcionais de cada estado, sem citar sem diretórios estaduais. 

Em contraponto, o PSD estabeleceu nominalmente os valores que seriam recebidos por 

cada diretório estadual, lhes garantindo certo grau de autonomia para a distribuição para os 

candidatos, o que explica o fato de quase 80% dos recursos públicos repassados pelo partido 

ocorreu por meio de órgãos definitivos. 

Alguns partidos adotaram uma postura mista. No caso do PRTB, os critérios de 

distribuição para os órgãos estaduais consistiam em 5% repartidos igualmente, 60% com base 

nas votações anteriores obtidas no determinado estado e 35% discricionário da Executiva 

Nacional. 

É possível notar que ainda não há critérios claros e objetivos para formulação das 

diretrizes necessárias para receber o Fundo Eleitoral, entretanto, a obrigatoriedade da resolução 

partidária definindo a alocação dos recursos garante  mais transparência na forma de 

distribuição do valor repassado internamente no partido ao consolidar a distribuição geral em 
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um único documento acessível pelo público. Ainda assim, por ser votado unicamente pela 

executiva nacional, não é possível falar que garante maior legitimidade democrática aos 

critérios adotados. 

Outro ponto interessante revelado pela plotagem consiste na concentração de renda vista 

em alguns partidos nas distribuições feitas pela executiva nacional. Como o eixo X demonstra 

a proporção de candidatos agraciados, quanto mais à esquerda, menor esse número. Sendo 

assim era esperado que, conforme se observa a distribuição para menos candidatos, a proporção 

dos valores repassados também reduziria. 

O que ocorre, porém, é que os valores pouco se alteram. No caso do MDB, quase 

63,19% dos valores repassados pelo partido feito realizado pela Executiva Nacional e agraciou 

apenas 11,17% dos candidatos. O PCdoB apresentou comportamento semelhante, com 81,26% 

do total repassado indo para apenas 12,98% dos candidatos. É possível notar uma certa 

prevalência da Executiva Nacional nesses e outros partidos para transferências de maior 

volume. 

 

5.2 Preferência a membros dos diretórios 

Assim como em 2016, os maiores valores repassados foram direcionados a candidatos 

que já ocupavam postos de liderança nos partidos. Foram contabilizadas 1.798 transferências 

para candidatos que ocupavam ou já ocuparam cargos no diretório-fonte do repasse. Essas 

transferências somavam R$ 868.949.044,11. Enquanto as transferências para candidatos que 

não ocupavam cargos nos diretórios-fontes abrangeram 12.861 repasses, o valor total alcançou 

R$ 1.178.645.972,15. Ou seja, apesar dos candidatos que participavam dos diretórios serem 

pouco mais de 10% do total de candidatos agraciados, foram agraciados com quase 50% do 

valor. 

A Tabela 4 abaixo exibe os valores repassados em termos absolutos e por candidatos de 

acordo com o cargo postulado. 
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Tabela 4 – Valores repassados para candidatos a cada cargo de acordo com cargo no diretório-fonte 

Cargo 
postulado 

Membro do 
diretório-

fonte 

Repasses 
contabilizados 

Total repassado 
Valor médio por 

candidato 

DEPUTADO 
DISTRITAL 

Não 515 R$      13.301.937,87 R$ 25.829,01 

 Sim 27 R$        1.334.612,45 R$ 49.430,09 

DEPUTADO 
ESTADUAL 

Não 7.832 R$   328.370.023,60 R$ 41.926,71 

 Sim 739 R$      79.988.560,78 R$ 108.238,92 

DEPUTADO 
FEDERAL 

Não 4.358 R$   558.431.880,33 R$ 128.139,49 

 Sim 804 R$   412.776.105,86 R$ 513.403,12 

GOVERNADOR Não 160 R$   124.247.893,46 R$ 776.549,33 
 Sim 98 R$   161.070.023,46 R$ 1.643.571,67 

PRESIDENTE Não 10 R$      70.744.530,52 R$ 7.074.453,05 
 Sim 7 R$   102.721.375,12 R$ 14.674.482,16 

SENADOR Não 173 R$      92.394.313,23 R$ 534.071,17 
 Sim 123 R$   111.058.366,44 R$ 902.913,55 

 

Como é possível observar, membros dos diretórios-fontes (incluindo a executiva 

nacional) costumam receber valores superiores aos não-membros. A Tabela 5 abaixo demonstra 

essa diferença por partido. Foram filtradas as campanhas apenas para cargos de deputados 

(estaduais/distritais e federais) visando reduzir possíveis deturpações de cargos majoritários. 
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Tabela 5 – Valores repassados aos candidatos a deputado por partido considerando a filiação ao diretório-fonte 

 
 

Membro do diretório-
fonte 

 

Partido Não Sim Diferença 

PP 167.334 725.812 558.478 

DEM 126.145 606.911 480.766 

PODE 86.745 533.732 446.987 

MDB 111.674 496.905 385.231 

PSDB 82.293 445.382 363.089 

PSC 51.929 413.403 361.474 

PPS 25.418 358.679 333.261 

PSD 141.408 452.270 310.862 

PRB 104.770 393.069 288.300 

PSB 82.990 361.551 278.561 

SOLIDARIEDADE 57.951 296.494 238.543 

PR 197.438 423.131 225.693 

PTB 101.705 326.313 224.608 

PMN 60.238 250.383 190.146 

PATRI 23.031 212.630 189.599 

PCDOB 12.364 199.212 186.848 

AVANTE 31.349 210.508 179.159 

PDT 18.108 166.658 148.550 

PT 91.390 232.095 140.705 

PSL 14.406 149.803 135.397 

PMB 6.326 107.000 100.674 

PHS 12.646 105.390 92.744 

PV 22.309 102.033 79.725 

REDE 4.493 60.703 56.210 

PROS 94.761 144.337 49.576 

PTC 63.412 108.475 45.063 

PCB 17.598 50.099 32.501 

PRTB 3.522 23.638 20.116 

PRP 23.767 31.287 7.520 

PSOL 11.001 18.513 7.512 

DC 5.877 12.494 6.618 

PPL 3.067 3.903 835 

PCO 582 600 18 

PSTU 10.000  -10.000 

 

O resultado evidencia que para todos os partidos, o único que não aparenta favorecer os 

membros de seus diretórios é o PSTU, no qual não foi contabilizada qualquer transferência 

nesse sentido para candidatos a deputado.  
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5.3 Gênero 

Assim como para 2016, foi analisada a distribuição de recursos entre gêneros pelo tipo 

de diretório-fonte. Avaliou-se inicialmente os dados considerando as campanhas presidenciais 

(Gráfico 6) e em seguida sem esses custos naqueles partidos que repassaram verbas a 

campanhas presidenciáveis (Gráfico 7). 

 

Gráfico 6 - Distribuição por gênero e tipo de diretório em cada partido para todos os candidatos de 2018 
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Gráfico 7 - Distribuição por gênero e tipo de diretório em cada partido para os candidatos de 2018, excluindo os 

presidenciáveis 

 

 

Observa-se que 14 partidos (PDT, AVANTE, PSDB, PT, DEM, MDB, PSOL, PSB, PR, 

PPL, PODE, PHS, PP e PSC) tiveram o total de fundos recebidos por suas candidatas  abaixo 

do mínimo legal de 30%. Apesar disso, é importante ter em mente que essa insuficiência pode 

consistir em erros na prestação de contas apresentada pelos candidatos. É interessante registrar 

como o TSE lidará com essa questão para verificar possíveis descumprimentos de suas 

resoluções. 

Ainda assim, chama a atenção o caso do PDT, que tem registrado pouco mais de 10% 

repassado a suas candidatas. Novamente, analisando a resolução partidária que estabeleceu os 

critérios de distribuição é possível encontrar possíveis respostas. O partido diz que irá reservar 

30% para as campanhas femininas e 21,66% para a campanha presidencial. Em 2018, o partido 

concorria ao planalto com Ciro Gomes e Kátia Abreu como vice. Apesar de não ter sido 

formalizado nenhum repasse à Kátia Abreu, é possível que o partido possa ter considerado que 

ao destinar 20% à sua chapa, somando com os 10% já destinados às outras mulheres, estaria 

cumprindo com a determinação do TSE. 

Se foi o caso, a possibilidade levanta um debate acerca da legalidade do ato, visto que, 

ao final, o maior beneficiado seria um candidato masculino, diminuindo o impacto da medida 

do TSE. Não foram encontrados, no entanto, nenhum processo ou justificativa oficiais sobre 

esse tema ainda. Esse ano, diversos candidatos apresentaram mulheres como vices, mas a 

prestação de contas ao TSE ocorre inteiramente por conta do titular da chapa. 

Se forem desconsiderados os gastos com campanhas presidenciáveis, obtém-se a 

distribuição do Gráfico 7. Quatro partidos passam a entrar dentro do limite de 30% estabelecido 

pelo TSE (PODE, PPL, PSOL e PT) e um passou a ficar abaixo (REDE). Os 4 primeiros 
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possuíam titulares da chapa presidenciável masculinos e o último possuía uma candidata mulher 

à presidência. Importante notar que o TSE e o STF não previram qualquer diferenciação no tipo 

de campanha empreendida (presidenciável ou não). 

Apesar do quadro apresentar uma possível melhora no cenário representativo, um olhar 

qualitativo das transferências acaba por revelar uma possível fragilidade. Das 10 transferências 

mais elevadas realizadas para candidatas a deputada federal, 7 possuíam laços familiares com 

lideranças masculinas da política nacional. A Tabela 6 abaixo apresenta essa relação. 

 

Tabela 6 – Ligações com figuras masculinas das 10 candidatas que receberam as maiores cifras da executiva nacional 

para suas campanhas a deputada federal em 2018 

Valor recebido  UF Partido Nome Ligações Masculinas 

 R$ 2.400.000,00  PR PR CHRISTIANE YARED  

 R$ 2.400.000,00  PI PP IRACEMA PORTELLA 
Filha de Lucídio Portela (Ex-

governador/Senador). Casada com Ciro 
Nogueira 

 R$ 2.400.000,00  RJ PR SORAYA SANTOS 
Casada com Alexandre Santos (Deputado 

Federal) 

 R$ 2.400.000,00  CE PR GORETE PEREIRA  

 R$ 2.400.000,00  DF PR FLAVIA ARRUDA Casada com José Arruda (Ex-governador) 

 R$ 2.300.000,00  PA PSC JULIA MARINHO 
Casada com Zequinha Marinho (ex-

deputado) 

 R$ 2.300.000,00  PI PP MARGARETE COELHO Casada com Marcelo Coelho (Deputado) 

 R$ 2.300.000,00  RJ PTB CRISTIANE BRASIL 
Filha de Roberto Jefferson (líder 

partidário) 

 R$ 2.300.000,00  SC PP ANGELA AMIN 
Casada com Esperidião Amin (Ex-prefeito 

e atual deputado) 

 R$ 2.300.000,00  CE PP POLLYANA MACEDO  

 

5.4 Peso das campanhas presidenciais 

Por fim, uma análise interessante de ser feita é a distribuição de recursos por cargo 

disputado. O resultado é mostrado no Gráfico 8 abaixo. Cada cargo está representado por uma 

cor e a extensão de cada barra é proporcional ao valor destinado àqueles cargos. 
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Gráfico 8 – Distribuição de fundos públicos para campanhas em 2018 segundo o cargo postulado 
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Algumas candidaturas à presidência consumiram uma quantidade considerável de 

recursos do partido para um retorno em votos desprezível. É o caso do PPL com João Goulart 

Filho, cuja candidatura consumiu quase 50% dos fundos públicos aos quais o partido tinha 

acesso, mas o candidato foi o último colocado, tendo recebido 0,03% dos votos válidos. 

Candidatos presidenciáveis possuem um papel muitas vezes simbólico de encabeçar a 

divulgação das ideias do partido, entretanto, é importante compreender que quanto maior o 

custo dessas campanhas menos recursos serão disponibilizados para candidatos ao legislativo. 

No caso do DC, há um fator preocupante: o candidato à presidência é, também, o 

presidente do partido. Ou seja, a depender do grau de influência desse dirigente sobre a 

executiva nacional, pode ocorrer dos recursos públicos serem utilizados para beneficiar uma 

candidatura presidencial com fins personalísticos, sem chances de vitória ou qualquer retorno 

positivo ao partido. 

Por fim, cabe falar na preferência de alguns partidos para campanhas de deputados 

federais sobre os demais cargos, inclusive cargos majoritários. O art. 16-D da lei das eleições 

prevê que:  

Art. 16-D.  Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 

para o primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os partidos políticos, 

obedecidos os seguintes critérios: 

I - 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com 

estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 
II - 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos 

um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por 

eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados; 

III - 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção do 

número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos 

titulares; 

IV - 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de 

representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. 

 

Ou seja, para aqueles partidos que buscam aumentar seu percentual recebido do fundo 

eleitoral, o pleito para a câmara dos deputados prova-se essencial. Por esse motivo, líderes de 

grandes partidos como PT, PSDB E MDB acusaram partidos menores de estarem realizando 

“leilões de fundo” em 2018 para que deputados trocassem de siglas nas eleições daquele ano 

(MARIA LIMA, 2018). A prática revela um possível motivo de preocupação com o desenho 

distributivo da lei de fundo eleitoral atual. 

 

6 CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho consistia em verificar o grau de concentração da escolha de 

distribuição dos fundos públicos para as campanhas eleitorais. Tanto para as eleições de 2016 
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quanto para as de 2018 foi observado um alto nível de discricionariedade aplicado a um 

pequeno grupo de líderes partidários. Em 2016, considerável parte dos valores repassados teve 

como fonte comissões provisórias, que não possuem um caráter democrático dentro das formas 

de organização dos partidos. 

Também foi verificada uma participação ínfima de recursos destinados às mulheres no 

mesmo pleito, podendo refletir a falta de representatividade desse grupo nos comandos das 

siglas. Além disso, constatou-se que diversos candidatos beneficiados com altas somas de 

recursos possuíam vínculos formais com a executiva nacional, reforçando os riscos do modelo 

atual de distribuição de recursos. 

Em 2018, a maior parte da distribuição ficou a cargo da executiva nacional, sem 

qualquer processo de ratificação dessa decisão pelos demais filiados ao partido. A exigência do 

TSE de que o fundo eleitoral fosse repassado após deliberação formal prévia para as regras de 

distribuição interna do partido trouxe mais transparência ao processo, mas sem reflexos na 

melhora democrática dessa escolha. 

Os valores repassados aos partidos provêm de uma fonte pública, distribuídos com o 

propósito de concretizar princípios constitucionais que beneficiem a sociedade brasileira, 

notadamente o princípio da democracia. Não se trata de uma contraprestação por serviços 

prestado pelos partidos para que esses tenham ampla discricionariedade sobre sua utilização 

após receber os valores. Portanto, é possível indagar a aceitabilidade de um grupo pequeno de 

oligarcas determinar livremente o gerenciamento desses valores. 

Considerando a fonte pública desses recursos bem como as altas cifras que os compõem, 

o retrato apresentado contribui para o debate acerca da necessidade de regras mais rígidas para 

prever a distribuição desses recursos. Com a existência do fundo eleitoral, dirigentes partidários 

passaram a ser gerentes exclusivos dos cofres que irão fomentar as campanhas eleitorais, 

impactando diretamente o resultado eleitoral. Ainda que os partidos possuam certo grau de 

autonomia, cabe o questionamento se tamanha concentração traria benefícios para a democracia 

brasileira. 
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