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RESUMO 

 

O maior financiador das campanhas políticas no Brasil eram as pessoas jurídicas de 

direito privado, responsáveis por quase 6 bilhões dos mais de 7 bilhões gastos com 

as eleições de 2014. Contudo, após o Supremo Tribunal Federal declarar a 

inconstitucionalidade da doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais em 

setembro de 2015, os parlamentares buscaram aprovar, de forma célere, o 

financiamento de suas campanhas por meio da instituição do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (Lei nº 13.487/17), o FEFC, utilizando recursos 

públicos. Este Fundo alcançou o montante de mais de 1,7 bilhões para as eleições 

de 2018, e possuiu como principal argumento no Senado Federal para sua criação o 

alto custo da democracia. Todavia, é mister questionar a utilização da democracia 

como fundamento, bem como a proveniência orçamentária deste Fundo e seus 

critérios de distribuição, expondo para tanto o debate parlamentar sobre o tema. 

Palavras-chave: Campanha Eleitoral. Partido político. Fundo público. Orçamento 

público. Legislação eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The biggest financier of the political campaigns in Brazil were the companies, 

responsible for almost 6 billion of more than 7 billion spent in the 2014 elections. 

However, after the Supreme Court declared unconstitutional the donation of 

companies in September 2015, politicians sought to speedily approve their financing 

campaigns through the establishment of the Special Fund for Campaign Funding 

(Law nº 13.487/17), using public resources. This Fund has reached over than 1,7 

billion in 2018 elections, and had the high cost of the democracy as the main 

argument in the Senate Chamber for its creation. Despite that, it is necessary to 

question the use of democracy as a foundation, including this Fund budget sources 

and its distribution criteria, thus exposing the parliamentary debate on the subject. 

Keywords: Electoral Campaign. Political party. Public fund. Public budget. Electoral 

legislation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
FEFC    Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
 
ADI       Ação Direta de Inconstitucionalidade 
 
STF      Supremo Tribunal Federal 
 
TSE      Tribunal Superior Eleitoral 
 
PLS      Projeto de Lei do Senado Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................  6 

2 DA LEI Nº 13.487/17...................................................................................  7 

2.1 JUSTIFICATIVA LEGISLATIVA PARA EDIÇÃO DA LEI Nº 13.487/17.....  7 

2.2 PROVENIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DO FEFC........................................... 10 

2.2.1 VALORES A SEREM DEFINIDOS PELO TSE A CADA ELEIÇÃO................................... 12 

2.2.2 30% DOS RECURSOS DA RESERVA ESPECÍFICA DE QUE TRATA O INCISO II DO  

§3º DO ART. 12 DA LEI Nº 13.473/17 (EMENDAS DE BANCADA ESTADUAIS)........ 13 

2.3 VALOR TOTAL DO FEFC............................................................................  17 

2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS............................................................... 17 

3 FEFC E O FUNDO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS 
PARTIDOS POLÍTICOS (FUNDO PARTIDÁRIO)....................................... 20 

4 CONCLUSÃO.............................................................................................. 21 

 REFERÊNCIAS............................................................................................ 23 

 ANEXO A – LEI Nº 13.487/17...................................................................... 26 

 ANEXO B - JUSTIFICATIVA DO PLS 206/2017......................................... 29 

 ANEXO C – PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DO FEFC ENTRE AS 
LEGENDAS................................................................................................. 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa elencar pontos importantes e expor o debate legislativo 

acerca da Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017, que instituiu o Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC), utilizando orçamento público para o custeio 

das campanhas eleitorais.  

A referida lei foi editada após a declaração pelo STF da inconstitucionalidade 

da doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, no julgamento da ADI 

4650, em 17 de setembro de 2015. 

Tal declaração de inconstitucionalidade se deu em virtude das pessoas 

jurídicas - que contribuíam em massa para as campanhas – ansiarem, em 

contrapartida às doações, o atendimento de seus interesses e negócios no Estado. 

Tratava-se, pois, de espécie de financiamento de campanha eleitoral pelas 

pessoas jurídicas – e não, de fato, doação pela crença nas ideologias políticas do 

candidato. Os representantes políticos, por seu turno, permaneciam com as ações 

restritas aos interesses dos empresários doadores de sua campanha, 

enfraquecendo substancialmente a representatividade política do eleitor e a 

credibilidade dos cidadãos na política e democracia brasileira. 

Neste intuito, com a proximidade das eleições de 2018 e sem a principal fonte 

de custeio para suas campanhas eleitorais, os parlamentares buscaram aprovar de 

forma célere, pouco discutida e sem qualquer consulta prévia aos cidadãos, a Lei nº 

13.487/17, tendo como justificativa o alto custo da democracia. 

Deste modo, deve-se realizar um estudo aprofundado sobre a lei supracitada 

e os fundamentos para sua edição. Para analisar os fundamentos de sua edição, 

serão expostos os principais argumentos utilizados pelos parlamentares contra e a 

favor da lei. 

Para tanto, serão consultadas as atas das sessões deliberativas do plenário 

do Senado Federal sobre a respectiva lei, a fim de conhecer o posicionamento 

argumentativo dos parlamentares que iniciaram o projeto de lei. 
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2 DA LEI Nº 13.487/17 

 

A Lei n° 13.487/17 instituiu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC), modalidade de financiamento público de campanha eleitoral. A referida lei 

incluiu o art.16-C no texto da Lei nº 9.504/1997, que está em vigor para as eleições 

de 2018. 

Enquanto a Lei nº 13.487/17 prevê a origem orçamentária do FEFC, a Lei nº 

13.488/17 estabelece os critérios de distribuição destes recursos entre os partidos. 

O presente artigo terá como objeto de estudo a Lei nº 13.487/17, bem como o 

debate realizado a seu respeito na Casa Legislativa Iniciadora do projeto de lei, o 

Senado Federal. Será, ainda, examinada brevemente a Lei nº 13.488/17. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA LEGISLATIVA PARA EDIÇÃO DA LEI Nº 13.487/17 

 

A Lei nº 13.487/2017 teve origem no PLS n° 206/2017, de iniciativa do 

Senado Federal, com o Senador Ronaldo Caiado.  

Na justificativa do projeto de lei do Senado Federal (PLS nº 206/2017), consta 

a proibição de doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais como 

motivação para a edição da referida lei. Tal proibição adveio do julgamento da ADI 

4650, julgada procedente pelo STF, em 17 de setembro de 2015: 

“A situação, portanto, é a seguinte: o custo das campanhas continua 
elevado, as doações de empresas estão proibidas e não há nos eleitores 
uma cultura política que estimule a doação de pessoas físicas. Cumpre, 
portanto, encontrar uma fonte de financiamento que viabilize as campanhas 
[...]” (Senador Ronaldo Caiado, PLS 206/2017. Pág 8. Grifo nosso). 

Não obstante a proibição da doação de pessoas jurídicas, a fonte de 

financiamento das campanhas eleitorais poderia ter diversas origens. A promoção 

de eventos pelos partidos para arrecadar fundos, ou o incentivo para que haja 

doações de pessoas físicas são exemplos de fontes de arrecadação sem o desvio 

de recursos públicos que necessitam ser direcionados para outras áreas prioritárias. 

Ainda neste sentido, as campanhas dos candidatos devem pretender o 

convencimento da população, de forma simples, de que o mesmo se trata de um 

bom candidato: indo às ruas, discursando, conversando com os eleitores e 
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promovendo debates com os demais candidatos. Contudo, as campanhas eleitorais 

converteram-se em campanhas publicitárias milionárias, em que o marketing de 

mais alto nível é a principal finalidade. Sobre este assunto o Senador Telmário Mota 

se manifestou: 

“Eu fui eleito, Sr. Presidente, em cima de uma Pampa, usando os meus 
sapatos e a minha voz. Portanto, volto às urnas nesse sentido. Vou usar 
minha Pampa, vou usar bicicleta, vou usar minha moto, vou usar meus pés 
e vou usar as minhas propostas. Eu acho que política é dessa forma.” 
(Senador Telmário Mota, Diário do Senado Federal, ano LXXII, n° 141. 
Brasília, DF, 27 de setembro de 2017. Pág. 25). 

Por conseguinte, o debate continuou no Senado, posicionando-se aqueles 

contra e a favor do FEFC. Os Senadores Humberto Costa, Gleisi Hoffmann e 

Vanessa Grazziotin esboçaram a mesma justificativa para instituição do Fundo: o de 

que a democracia tem um preço. Neste sentido foi o parecer do Senador Humberto 

Costa: 

“Quando se fala de financiamento em termos públicos, está-se falando de 
criar condições de igualdade entre todos os candidatos que estão 
disputando; está-se falando de haver mecanismos de controle sobre custos 
e gastos de campanha; está-se falando que, em boa parte dos países do 
mundo, a democracia tem um preço. E cá não se está fazendo nenhum tipo 
de abuso, na minha opinião. [...] Vamos assumir as coisas como elas devem 
ser: os que acham que não deve voltar o financiamento empresarial, então, 
digam sem demagogia, digam sem demagogia – os Dallagnols aqui do 
Senado – de onde o dinheiro virá? De onde nós vamos ter recursos para 
sustentar a democracia brasileira?”  (Senador Humberto Costa, Diário do 
Senado Federal, ano LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. 
Pág. 85-86. Grifo nosso). 

E, no mesmo sentido, a Senadora Gleisi Hoffmann: 

“A democracia tem um preço, e é importante pagar um preço por ela, para 
que todos tenham acesso.” (Senadora Gleisi Hoffmann, Diário do Senado 
Federal, ano LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 98. 
Grifo nosso). 

Por fim, a Senadora Vanessa Grazziotin posicionou-se com a mesma 

concepção: 

“O que tira dinheiro da educação e da saúde não é a criação de um fundo 
necessário – necessário! – para financiar as campanhas eleitorais, portanto 
a própria democracia!” (Senadora Vanessa Grazziotin, Diário do Senado 
Federal, ano LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 89. 
Grifo nosso). 

Sobre este tema, faz-se necessária a análise mais aprofundada do cabimento 

deste fundamento para edição da referida lei.  
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A democracia, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, é a 

expressão do poder do povo, que está consubstanciado no parágrafo único do art. 1º 

da Constituição Federal.  

O poder, por sua vez, nada mais é do que o exercício autônomo e 

espontâneo de determinada vontade. Assim, é o contrário daquilo que é compulsório 

ou imposto.  

Ora, se é do povo o poder, cabe a este a escolha voluntária da forma de 

financiamento das campanhas eleitorais. A utilização do conceito de democracia não 

poderia, em qualquer hipótese, se tornar subterfúgio para usurpação do poder do 

povo.  

Em verdade, a referida lei foi editada sem qualquer consulta prévia à 

população, ainda que pudesse ter sido realizado um plebiscito ou referendo desta 

lei. 

Com isto, nota-se que o interesse público deixou de ser observado, na 

medida em que não foi considerado como parte integrante do projeto de lei, o que 

era de notória relevância para o exercício da soberania popular.  

Evidentemente, a consulta à população demandaria um prazo maior para a 

conclusão do projeto. Ocorre que, caso o projeto não fosse promulgado um ano 

antes das eleições de 2018, ele não poderia ser executado.  

Por este motivo, a ânsia dos parlamentares sobressaiu e se tornou mais 

importante do que a discussão aprofundada do tema. Vários foram os Senadores 

que alertaram sobre a sensibilidade da matéria e da necessidade intrínseca de ser 

mais debatida. Neste sentido discursou o Senador Telmário Mota: 

“A questão não é só o tamanho, é a complexidade desses temas. Vários 
deles suscitam discussões prolíficas no Parlamento, na mídia e nas 
universidades; requerem no mínimo uma audiência pública, um exame 
detalhado por comissão. Nós sabemos, nobre Senador Armando Monteiro, 
que V. Exª trabalhou com empenho, refletiu, incorporou sugestões 
legislativas, mas muitos de nós fomos pegos de surpresa, e não é assim 
que devemos trabalhar nesta Casa.” (Senador Telmário Mota. Diário do 
Senado Federal, ano LXXII, n° 141. Brasília, DF, 27 de setembro de 2017. 
Pág. 24. Grifo nosso). 

Resta claro, assim, que há diversas controvérsias envolvendo a Lei nº 

13.487/17, as quais deveriam ter sido objeto de uma análise mais profunda. 
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A seguir, serão demonstradas as fontes de custeio do FEFC e os debates que 

envolveram estes temas. 

 

2.2 PROVENIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DO FEFC 

 

De acordo com o art. 1º da Lei nº 13.487/17, o FEFC é composto de dotações 

orçamentárias da União decorrentes de (I) valores a serem definidos pelo TSE a 

cada eleição (melhor compreendido como o valor da compensação fiscal concedida 

às emissoras de rádio e televisão pela veiculação da propaganda partidária)1 e (II) 

30% dos recursos da reserva específica de que trata o inciso II do § 3o do art. 12 da 

Lei no 13.473/17 (30% das emendas de bancada estaduais ao Orçamento Geral da 

União)2, conforme se segue: 

“Art. 1o  A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) 

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é 
constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor 
ao menos equivalente: 

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos 
parâmetros definidos em lei; 

II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata 
o inciso II do § 3o do art. 12 da Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017.” (Lei 
nº 13.487/17. Grifo nosso). 

 

Frise-se que, no projeto original do FEFC, para que não fosse afetado de 

forma expressiva o orçamento público e não fossem retirados recursos das emendas 

de bancada, as quais são de suma importância para atender os interesses mais 

urgentes de cada Estado, o Senador Ronaldo Caiado propôs que os valores do 

FEFC fossem exclusivamente das compensações fiscais das propagandas eleitorais 

e partidárias gratuitas: 

“[...] Propomos, em primeiro lugar, extinguir a propaganda partidária 
gratuita. Em segundo lugar, restringir a propaganda eleitoral gratuita às 
emissoras e canais sob responsabilidade do poder público. Em terceiro 
lugar, propomos destinar o montante hoje utilizado na compensação fiscal 
dessas emissoras ao Fundo Eleitoral, criado no presente projeto. Conforme 
dados da Receita Federal, a compensação fiscal em anos eleitorais 
corresponde a aproximadamente 600 milhões de reais, enquanto nos anos 

                                                 
1 Vide seção 2.2.1. 
2 Vide seção 2.2.2. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13473.htm#art12%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13473.htm#art12%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art16c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13473.htm#art12%C2%A73ii
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sem eleição, a compensação pela veiculação da propaganda partidária 
chega perto dos 300 milhões de reais. O Fundo disporia, portanto, de cerca 
de 900 milhões em cada ano eleitoral. [...] Conforme o projeto, portanto, o 
Fundo Eleitoral seria formado por dotações orçamentárias equivalentes ao 
montante da compensação fiscal que beneficiou as emissoras de rádio e de 
televisão no ano da eleição geral imediatamente anterior à promulgação da 
lei somada à compensação fiscal da última propaganda partidária gratuita 
efetuada antes da vigência da presente lei. A cada eleição, esse valor seria 
objeto de correção, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.” 
(Senador Ronaldo Caiado, PLS 206/2017. Pág 9. Grifo nosso). 

Caso fosse aprovado o projeto original, o FEFC disporia de cerca de R$ 

900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) em ano eleitoral. Contudo, os 

Senadores propuseram um substitutivo ao projeto de lei do Senador Caiado 

(apresentado pelo Senador Armando Monteiro - PARECER SF nº 154, de 2017). 

Este substitutivo previu, como fonte de custeio extra, as emendas de bancada 

estaduais. A proposta original do substitutivo era de 50% das emendas, 

posteriormente alterado para 30%. 

A justificativa para esta fonte de custeio extra foi a de que novecentos milhões 

de reais seria um valor pequeno diante dos custos da democracia, e que o “caixa 

dois” ocorreria caso o valor do FEFC não fosse maior, conforme expôs o Senador 

Lindbergh Farias, que votou a favor do substitutivo apresentado pelo Senador 

Armando Monteiro: 

“Então, eu apelo aos senhores aqui: bom senso. Bom senso, não tem 
milagre! Se a gente não aprovar isso, a eleição de 2018, infelizmente, vai 
ser uma eleição sem regras, e só vão ter chance aqueles candidatos que 
entrarem com a postura de buscar recursos por meio de caixa dois. Porque 
o financiamento empresarial está proibido e nós estaremos aqui acabando 
com o financiamento público.” (Senador Lindbergh Farias, Diário do Senado 
Federal, ano LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 94. 
Grifo nosso). 

Percebem-se, com isso, os custos exorbitantes das campanhas eleitorais, 

distantes da realidade brasileira de carência de investimento em outras áreas 

prioritárias.  

O Senador Ronaldo Caiado, relator do projeto original do FEFC, foi contra o 

substitutivo apresentado pelo Senador Armando Monteiro. Segundo ele, a proposta 

original era a única que não interferiria na programação orçamentária, ao contrário 

do substitutivo, que iria ter como fonte as emendas de bancada, “algo com que 

acredito que os Senadores, ao tomarem conhecimento, não terão como votar no 

projeto”: 
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“Primeiro, quero deixar claro que a proposta original, a proposta que nós 
apresentamos, é a única proposta que não mexe na programação 
orçamentária, é a única proposta que é neutra orçamentariamente. A que foi 
apresentada agora pelo nobre Relator, Senador Armando Monteiro, 
realmente cria como fonte de financiamento de campanha algo com que 
acredito que os Senadores, ao tomarem conhecimento, não terão como 
votar no projeto.” (Senador Ronaldo Caiado, Diário do Senado Federal, ano 
LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 81. Grifo nosso). 

Verifica-se, assim, que o próprio relator do projeto inicial foi contra o texto 

final, evidenciando a desordem legislativa e a perda do sentido e da essência inicial 

para edição da lei. 

Será pormenorizado, a seguir, do que se trata cada fonte de custeio prevista 

nos incisos I e II para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, constantes 

do texto final da lei. 

 

2.2.1 VALORES A SEREM DEFINIDOS PELO TSE A CADA ELEIÇÃO 

 

É preciso analisar o inciso I do art. 16-C em conjunto com o art. 3º da mesma 

Lei, eis que é no art. 3º que se encontram os valores a serem definidos pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE): 

“Art. 3o O valor a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, para os fins do 
disposto no inciso I do caput do art. 16-C da Lei no 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, será equivalente à somatória da compensação fiscal que 
as emissoras comerciais de rádio e televisão receberam pela divulgação da 
propaganda partidária efetuada no ano da publicação desta Lei e no ano 
imediatamente anterior, atualizada monetariamente, a cada eleição, pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir.” 
(Lei nº 13.487/17. Grifo nosso). 

A partir da análise dos dois supracitados dispositivos, nota-se que, apesar do 

legislador parecer dar certa margem de discricionariedade ao TSE para a definição 

dos valores, por fim o vincula, no art. 3º, à somatória da compensação fiscal que as 

emissoras comerciais de rádio e televisão receberam pela divulgação da 

propaganda partidária efetuada “no ano da publicação desta Lei e no ano 

imediatamente anterior”, ou seja, em 2016 e 2017. 

Isto é, todo o valor gasto com propaganda partidária efetuada na rádio e na 

televisão nos anos de 2016 e 2017 serão somados e destinados ao FEFC, sendo 

atualizado monetariamente a cada ano eleitoral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art16ci
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art16ci
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Por conseguinte, o legislador extinguiu a propaganda partidária a partir de 1º 

de janeiro de 2018. O intuito foi o de que não houvesse mais gastos tributários a 

título de compensação fiscal, e, com isso, estes valores pudessem ser 

redirecionados ao FEFC.  

Conforme exposto por Karina Kufa e Amilton Kufa, advogados na área de 

direito eleitoral, bem como Marcos Ramayana, Procurador de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, há a inconstitucionalidade formal da lei, fundamentada no vício de 

iniciativa reservada ao Presidente da República: 

“[...] Por outra, é possível verificar uma inconstitucionalidade formal por vício 
de iniciativa reservada ao Presidente da República, quando a Lei nº 
13.487/17, no artigo 3º, prevê que os recursos oriundos da compensação 
fiscal da propaganda partidária pelas emissoras de rádio e televisão podem 
ser destinadas ao FEFC, ou seja, transferem-se recursos públicos da União 
Federal para o financiamento das campanhas eleitorais, ingressando o 
legislador comum na seara tributária e orçamentária, violando o disposto no 
artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b” da Carta Política. Essa 
inconstitucionalidade não se convalesce pela sanção presidencial ao projeto 
de lei, em razão do vício de nulidade em sua origem. O que temos em 
termos práticos é que, ao invés da União apenas não efetuar a cobrança do 
crédito parcial para fins do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) das 
empresas de rádio e televisão sobre a veiculação do horário gratuito na 
propaganda partidária, agora terá que destinar recursos públicos 
equivalentes ao montante dessa ‘isenção’, que não se sabe, a princípio, 
qual é o valor que será alcançado e destinado para o FEFC.” (RAMAYANA, 
KUFA & KUFA, 2017). 

Cumpre enfatizar que a divulgação da propaganda política eleitoral 

(conhecido como horário eleitoral “gratuito”) não será afetada, eis que prevista no 

art. 99 da Lei nº 9.504/1997, o qual não foi objeto de revogação. Portanto, a 

somatória de que trata o art. 3º da Lei nº 13.487/2017 refere-se ao conjunto da 

veiculação da propaganda política partidária, e não eleitoral. 

 

2.2.2 30% DOS RECURSOS DA RESERVA ESPECÍFICA DE QUE TRATA O INCISO II DO § 3O DO 

ART. 12 DA LEI NO 13.473/17 (EMENDAS DE BANCADA ESTADUAIS) 

 

A outra proveniência orçamentária do FEFC está prevista no inciso II do art. 

16-C, que consiste na retirada de “30% (trinta por cento) dos recursos da reserva 

específica de que trata o inciso II do § 3o do art. 12 da Lei nº 13.473/17”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13473.htm#art12%C2%A73ii
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A reserva específica mencionada refere-se às emendas de bancada 

estaduais de execução obrigatória, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2018 (Lei nº 13.473/17): 

“Art. 12. A Reserva de Contingência, observado o inciso III do caput do art. 
5o da Lei de Responsabilidade Fiscal, será constituída, exclusivamente, de 
recursos do Orçamento Fiscal, equivalendo, no Projeto e na Lei 
Orçamentária de 2018, a, no mínimo, dois décimos por cento da receita 
corrente líquida constante do referido Projeto. 

§ 3o O Projeto de Lei Orçamentária de 2018 conterá reservas específicas 
para atendimento de:  

I - programações decorrentes de emendas individuais estabelecidas no § 2o 
do art. 59; e  

II - programações decorrentes de emendas de bancada estadual de 
execução obrigatória e de despesas necessárias ao custeio de campanhas 
eleitorais.” (Lei nº 13.473/17. Grifo nosso). 

Para que se compreenda melhor a inserção desta origem orçamentária ao 

FEFC – a qual foi grande objeto de discussão no Senado Federal –, faz-se 

necessária uma breve análise a respeito das emendas de bancadas estaduais. 

Insta salientar, por oportuno, que bancada estadual é o “conjunto dos 

Senadores e Deputados de cada Estado, ou do Distrito Federal, independentemente 

da sigla partidária”, que compõem o Congresso Nacional3. 

Já as emendas dizem respeito à possibilidade das referidas bancadas, 

representantes de cada Estado da federação, proporem emendas legislativas ao 

Orçamento Geral da União, através do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Assim, as emendas, segundo publicado por Helena Daltro Pontual no site do 

Senado Federal, podem ser entendidas como: 

“propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na 
alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que 
assumiram durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios 
quanto a instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou 
modificar determinados itens (rubricas) do projeto de lei orçamentária 
enviado pelo Executivo” (PONTUAL, 2017). 

Segundo Helena, as emendas ainda podem ser classificadas como emendas 

à receita ou à despesa orçamentária da seguinte forma: 

“Existem emendas feitas às receitas e às despesas orçamentárias. As 
primeiras têm por finalidade alterar a estimativa de arrecadação, podendo 
inclusive propor a sua redução. As emendas à despesa são classificadas 
como de remanejamento, apropriação ou de cancelamento. As emendas de 
remanejamento são as que acrescentam ou incluem dotações e, 

                                                 
3 SENADO FEDERAL. Orçamento. Glossário. Bancada estadual. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/bancada-estadual>. Acesso em 03/07/2018. 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/bancada-estadual
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simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, anulam dotações 
equivalentes, excetuando as reservas de contingência. Tais emendas só 
podem ser aprovadas com a anulação das dotações indicadas, observada a 
compatibilidade das fontes de recursos. Já as emendas de apropriação são 
que acrescentam ou incluem dotações e, simultaneamente, como fonte de 
recursos, anulam valor equivalente proveniente de outras dotações e de 
verbas da chamada Reserva de Recursos. As emendas de cancelamento 
propõem, exclusivamente, a redução de dotações orçamentárias.” 
(PONTUAL, 2017). 

Desta forma, as emendas são uma forma de participação de deputados e 

senadores no processo de definição do uso do dinheiro público, e devem ser 

direcionadas para as áreas temáticas citadas por Helena Pontual, a saber:  

“infraestrutura, saúde, integração nacional e meio ambiente, educação, 
cultura, ciência e tecnologia e esporte, planejamento e desenvolvimento 
urbano, fazenda, desenvolvimento e turismo, justiça e defesa, poderes do 
Estado e representação, agricultura e desenvolvimento agrário, e trabalho, 
previdência e assistência social.” (PONTUAL, 2017). 

É manifesto que o investimento nestas áreas é de absoluta importância para 

atendimento do interesse público, notadamente o interesse regional de cada Estado. 

As emendas de bancada representam, pois, um resumo das necessidades mais 

urgentes de cada estado, como afirmou o Deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) em 

entrevista à Rádio Câmara, declarando que "todos entendem que aquilo é 

importante, então colocamos como emenda de bancada.” 4 

Não obstante a finalidade das emendas ser atender as necessidades mais 

urgentes de cada Estado, e ainda que seja evidente a necessidade imediata da 

população de investimento nestas áreas, a inserção do inciso II ao art. 16-C destina 

30% do valor previsto das áreas supracitadas ao Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha, sob o principal argumento de que a democracia possui um alto custo, 

conforme exposto na seção 2.1. 

No entanto, a Senadora Vanessa Grazziotin discursou no sentido de que a 

saúde e a educação não seriam problemas para o legislativo, e sim do executivo: 

“Então, Srs. Senadores, não vamos trazer para o Parlamento brasileiro o 
problema da crise do Governo Federal, do Executivo. E nem vamos culpar o 
Parlamento por problemas na saúde e problemas na educação – este é um 
problema do Senhor Michel Temer. Este é um problema dele, que a cada 
dia retira mais recursos da área social e mantém intactos os gastos 

                                                 
4 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara Notícias. Como funciona a apresentação de emendas de 
bancada. Brasília, 21/11/2012. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/administracao-publica/430652-como-funciona-a-
apresentacao-de-emendas-de-bancada.html. Acesso em 24/06/2018. 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/430652-COMO-FUNCIONA-A-APRESENTACAO-DE-EMENDAS-DE-BANCADA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/430652-COMO-FUNCIONA-A-APRESENTACAO-DE-EMENDAS-DE-BANCADA.html
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financeiros.” (Senadora Vanessa Grazziotin, Diário do Senado Federal, ano 

LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 89. Grifo nosso). 

Além disso, a Senadora Grazziotin afirmou que o financiamento público para 

as campanhas eleitorais seria tão importante quanto o financiamento público da 

educação ou da saúde:  

“[...] nós entendemos que o financiamento público da democracia é tão 
importante quanto é importante o financiamento público da educação; o 
financiamento público da assistência à saúde.... É muito importante.” 

(Senadora Vanessa Grazziotin, Diário do Senado Federal, ano LXXII, n° 

137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 90. Grifo nosso). 

Já os Senadores Ataídes Oliveira, Antonio Carlos Valadares e Telmário Mota 

expuseram o quanto as emendas de bancada são importantes para o investimento 

nos seus Estados, pouco supridos pelo orçamento da União:  

“Pois bem. O que eu quero deixar aqui claro, Senador Monteiro, é que são 
essas emendazinhas que nós levamos lá para o nosso Estado. Por 
exemplo, lá no Tocantins, em 2017, nós levamos R$140 milhões dessa 
reserva para o custeio da saúde. Ou seja, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nós estamos tirando dinheiro da saúde, da educação, da 
segurança pública e de investimentos que nós poderíamos levar para os 
nossos Estados.” (Senador Ataídes Oliveira, Diário do Senado Federal, ano 
LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 87. Grifo nosso). 

“Então, nós vamos tirar R$112 milhões do Estado de Sergipe, que poderiam 
ser utilizados, por exemplo, em uma obra de infraestrutura, que é o sonho 
do sertanejo, o projeto do Canal do Xingó, que vai atender, entre Sergipe e 
Bahia, mais de 300 mil pessoas, em projetos de fornecimento de água, de 
distribuição de água àquele sertão que sofreu tanto nessa seca desses 
últimos seis anos. Morreram milhares e milhares de cabeças de gado e 
esse Canal de Xingó será a salvação dessa região. E nós prometemos que 
íamos ter uma emenda impositiva. E, agora, eu tenho que explicar, lá em 
Sergipe, porque eu represento o Estado de Sergipe, que nós não vamos ter 
mais dinheiro de emenda impositiva porque o dinheiro vai para a minha 
campanha. Pode?” (Senador Antonio Carlos Valadares, Diário do Senado 
Federal, ano LXXII, n° 137. Brasília, DF, 21 de setembro de 2017. Pág. 96. 
Grifo nosso). 

“Só que eu não vejo nas emendas ao Orçamento uma solução para isso. Já 
disse muito aqui que as emendas à LOA são para que se construam 
escolas, hospitais, segurança e estrada. Portanto, Sr. Presidente, não é 
possível que, mais uma vez, esta Casa, em baixa, sem crédito com a 
população, tente agora lançar mão de quase R$4 bilhões. No meu Estado, 
são mais de R$112 milhões. Ora, um Estado pequeno tirar R$112 milhões 
da educação, tirar da saúde, tirar da segurança, tirar das estradas, das 
escolas, tirar das ruas, do saneamento, isso é um crime, é um crime, 
Senador Cassol. O Cassol, que já foi Governador, sabe disso. Ele sabe 
disso e ele sabe que R$120 milhões, R$130 milhões, num Estado pequeno 
como o nosso, fazem uma diferença enorme. Portanto, eu sou radicalmente 
contra essa proposição. Essa proposição é imoral, é ilegal e é inoportuna.” 
(Senador Telmário Mota, Diário do Senado Federal, ano LXXII, n° 141. 
Brasília, DF, 27 de setembro de 2017. Pág. 25. Grifo nosso). 

É notório que, após a retirada de recursos significativos destas áreas haverá 

ainda mais carência e miséria da população brasileira, principalmente em Estados 
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que já recebem poucos investimentos do Governo Federal, como os Estados citados 

pelos Senadores acima.  

Tal assunto deveria ter sido oportunamente mais discutido, pois trata-se de 

direito fundamental dos cidadãos brasileiros o acesso à saúde, educação, 

saneamento e segurança. Qualquer retirada de investimento nestas áreas é, 

portanto, restrição ao exercício destes direitos fundamentais, e ofende diretamente a 

Constituição Federal nos arts. 6º, 196 e 205. 

Verifica-se, neste ponto, a inconstitucionalidade material da Lei, pois versa 

contrariamente aos direitos fundamentais constitucionais e ao espírito da 

Constituição de garantir a sua execução. 

 

2.3 VALOR TOTAL DO FEFC 

 

O valor total do FEFC foi divulgado em 18/06/2018 pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, e equivale ao total de R$ 1.716.209.431,00 (um bilhão, setecentos e 

dezesseis milhões, duzentos e nove mil e quatrocentos e trinta e um reais). Segundo 

o TSE, este valor “será transferido aos diretórios nacionais dos 35 partidos com 

registro no TSE, em conformidade com as regras de distribuição estabelecidas na 

Resolução-TSE nº 23.568/2018, aprovada pelo Plenário da Corte Eleitoral no último 

dia 24 de maio.”.5 

 

2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

 

De acordo com o art. 16-D, inserido na Lei nº 9.504/1997 pela Lei nº 

13.488/17, a distribuição entre os partidos se dará da seguinte forma entre os 35 

partidos com registro no TSE (vide ANEXO C):  

“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: 

                                                 
5 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Eleições 2018: TSE divulga montante total do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha. Brasília - DF, 18/06/2018. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-montante-total-do-
fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-1>. Acesso em 29/06/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art16d
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-montante-total-do-fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-1
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-montante-total-do-fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-1
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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.” (Lei nº 13.488/17). 

Segundo o TSE, a disponibilização das quantias aos partidos apenas ocorrerá 

após serem definidos os critérios para a sua distribuição, que deverão ser aprovados 

pela maioria absoluta dos membros dos diretórios nacionais de cada partido. Há a 

obrigação, ainda, de aplicação de no mínimo 30% dos recursos recebidos para 

custeio da campanha das candidatas do partido: 

“Os recursos do FEFC somente serão disponibilizados às legendas após a 
definição dos critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados, 
em reunião, pela maioria absoluta dos membros dos diretórios nacionais de 
cada agremiação. Tais critérios devem prever a obrigação de aplicação 
mínima de 30% do total recebido do Fundo para o custeio da campanha 
eleitoral das candidatas do partido ou da coligação” (TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL. Eleições 2018: TSE divulga montante total do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha. Brasília - DF, 18/06/2018. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-
divulga-montante-total-do-fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-
1>. Acesso em 29/06/2018). 

Conforme exposto por Karina Kufa e Amilton Kufa, advogados na área de 

direito eleitoral, bem como Marcos Ramayana, professor e Procurador de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, “trata-se de uma regra confusa instituída pela legislação 

alteradora, mas que prioriza a decisão partidária coletiva restrita, considerando que 

somente integrantes da direção executiva é que aprovariam os critérios definidos.” 6 

Deste modo, o candidato que desejar ter acesso à quantia parcial do que foi 

destinado a seu partido, deverá realizar um requerimento por escrito ao órgão 

partidário, que poderá deferir ou não o pleito formulado pelo candidato:  

“Para que o candidato tenha acesso a quantia parcial do dinheiro do FEFC, 
segundo versa o §2º do artigo 16-D da Lei nº 9.504/97, deverá fazer um 
requerimento por escrito ao órgão partidário; portanto, a direção executiva 
baseada em regra que certamente constará do estatuto partidário poderá 
deferir ou não o pleito formulado pelo candidato.” (RAMAYANA, KUFA & 
KUFA, 2017). 

                                                 
6 RAMAYANA, KUFA & KUFA, 2017. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-montante-total-do-fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-1
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-montante-total-do-fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-1
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-montante-total-do-fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-1
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Ocorre que, segundo evidenciado no artigo de Kufa e Ramayana, ao utilizar 
esta forma de distribuição “os candidatos ficam, então, submetidos aos puros 
critérios da minoria de direção partidária, o que ensejará evidente violação ao 
princípio da isonomia, no que concerne aos candidatos que concorrem pela mesma 
legenda.”7. 

Verifica-se, neste ponto, a inconstitucionalidade material da Lei, eis que 

concede aos diretórios a possiblidade de tratamento desigual entre seus candidatos 

filiados, ofendendo diretamente o princípio da igualdade consubstanciado no art. 5º, 

caput, da Constituição da República. 

O Senador Renan Calheiros já havia previsto a possibilidade da declaração 

de inconstitucionalidade da lei, ao versar sobre a forma desigual de distribuição dos 

recursos:  

“Eu quero lamentar, primeiramente, e dizer que eu sempre defendi um 
critério mais transparente de distribuição do dinheiro público. Quero dizer 
que nós não podemos perder a oportunidade. Se a apreciação dessa 
matéria avançar, nós temos que, objetivamente, de maneira clara e de 
maneira precisa, estabelecer critérios para que essa lei amanhã não seja 
tornada inconstitucional pela inversão que ela proporciona.” (Senador 
Renan Calheiros, Diário do Senado Federal, ano LXXII, n° 137. Brasília, DF, 
21 de setembro de 2017. Pág. 93. Grifo nosso). 

 Já havia a previsão, portanto, de que a inconstitucionalidade da lei era 

possível, justamente em razão da má definição dos critérios de distribuição. Esta má 

definição tem por fim gerar uma inversão da lei: se antes foi criada com o intuito de 

fomentar a democracia, agora acaba por violar o próprio regime democrático.  

                                                 
7 RAMAYANA, KUFA & KUFA, 2017. 
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3 FEFC E O FUNDO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PARTIDOS 

AOS PARTIDOS POLÍTICOS (FUNDO PARTIDÁRIO)  

 

É de suma importância frisar que o FEFC foi instituído mesmo já havendo o 

Fundo Partidário, que destina recursos públicos para as campanhas eleitorais e 

partidos políticos, e que não foi revogado pelas Leis nº 13.487/17 e nº 13.488/17. 

Assim, de acordo com os advogados Kufa e o professor Ramayana, os 

partidos políticos continuarão recebendo recursos públicos do Fundo Partidário, 

subsistindo, portanto, dois sistemas públicos de financiamento partidário e eleitoral:  

“Não se pode olvidar que os partidos políticos continuarão recebendo 
recursos públicos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos 
(Fundo Partidário), [...] Assim, subsistem dois sistemas públicos de 
financiamento partidário e eleitoral.” (RAMAYANA, KUFA & KUFA, 2017). 

Por sua vez, não obstante o orçamento destinado ao FEFC, a Lei 

Orçamentária Anual de 2018 prevê a distribuição de R$ 888.735.090,00 de recursos 

do Fundo Partidário às legendas políticas com registro no Tribunal Superior 

Eleitoral8, o qual, juntamente com o FEFC (o qual, conforme dito na seção 2.3, 

alcança o montante de R$ 1.716.209.431,00) totaliza a quantia de R$ 

2.604.944.521,00 (dois bilhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e quarenta e 

quatro mil e quinhentos e vinte e um reais) destinada aos partidos políticos em 2018. 

Deste modo, as legendas terão à sua disponibilidade nas eleições de 2018 os 

dois fundos de financiamento que totalizam uma quantia bilionária, evidenciando a 

exorbitância das campanhas eleitorais atualmente. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Segundo dados divulgados pelo TSE em 16/02/2018. Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 
Fundo Partidário distribuiu mais de R$ 62 milhões em duodécimos aos partidos em janeiro. 
16/02/2018. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Fevereiro/fundo-
partidario-distribuiu-mais-de-r-62-milhoes-em-duodecimos-aos-partidos-em-janeiro>. Acesso em: 
13/07/2018. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Fevereiro/fundo-partidario-distribuiu-mais-de-r-62-milhoes-em-duodecimos-aos-partidos-em-janeiro
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Fevereiro/fundo-partidario-distribuiu-mais-de-r-62-milhoes-em-duodecimos-aos-partidos-em-janeiro
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4 CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, percebe-se que o Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha, consubstanciado na Lei nº 13.487/2017, foi pouco discutido no Senado 

Federal e não atentou para o interesse público, retirando orçamento de áreas 

demasiadamente importantes para a população como a saúde e a educação. 

Ademais, verifica-se que os Senadores utilizaram como fundamento a 

democracia, mas não viabilizaram qualquer participação popular na edição da lei 

que originou o Fundo, como o plebiscito ou referendo. Em vez disso, foi instituído um 

Fundo compulsório, que não privilegiou a voluntariedade das contribuições às 

campanhas.  

Outrossim, o valor extravagante do FEFC evidencia que as campanhas 

eleitorais converteram-se em campanhas publicitárias milionárias, em que o 

marketing de mais alto nível é a principal finalidade. Não obstante a proibição da 

doação de pessoas jurídicas, a fonte de financiamento das campanhas eleitorais 

poderia ter diversas origens. A promoção de eventos pelos partidos para arrecadar 

fundos, ou o incentivo para que haja doações de pessoas físicas são exemplos de 

fontes de arrecadação sem o desvio de recursos públicos que necessitam ser 

direcionados para outras áreas prioritárias. 

Além disso, constata-se a inconstitucionalidade formal parcial e a 

inconstitucionalidade material, esta sob dois aspectos. A inconstitucionalidade formal 

se dá em virtude da ilegitimidade do Poder Legislativo de versar sobre o orçamento 

da União, gerando recursos e os direcionando para campanhas eleitorais, 

adentrando, portanto, em competência do Presidente da República (segundo art. 61, 

§ 1º, II, b da Constituição da República). Caberia ao último direcionar os recursos 

para a área de sua discricionariedade.  

A inconstitucionalidade material, por sua vez, verifica-se por dois aspectos. O 

primeiro em razão da retirada de recursos que seriam destinados ao exercício de 

direitos fundamentais dos cidadãos, como a saúde e a educação. Em verdade, o 

acesso a estes direitos foram restringidos, violando os arts. 6º, 196 e 205 da 

Constituição Federal. 
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O segundo aspecto diz respeito à ofensa direta ao princípio da isonomia, 

consubstanciado no art. 5º, caput da CF/88, pois beneficia os partidos que já estão 

no poder em prejuízo dos demais. Tal cenário é constatado na planilha de 

distribuição do FEFC entre as legendas (ANEXO C). Ademais, ao receberem os 

recursos, ficará a critério dos partidos a distribuição entre seus candidatos, o que 

viola novamente a isonomia esculpida na Constituição da República. A afronta ao 

regime democrático é, portanto, manifesta. 
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ANEXO A – LEI Nº 13.487/17 
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ANEXO B – JUSTIFICATIVA DO PLS 206/2017 
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Art. 3º A Lei nº 9.096, de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

“Art. 44-A. É livre a veiculação de propaganda eleitoral 
paga nas emissoras comerciais de rádio e de televisão.”(NR) 

Art. 4º São revogados o § 2º do art. 36, o § 3º do art. 44, 
o inciso III, do art. 45, o art. 48, o § 9º do art. 47 e os arts. 56 e 57 da 
Lei nº 9.504, de 1997, bem como o inciso I do art. 38, o § 2º do art. 
40 e os arts. 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei nº 9.096, de 1995. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

Há tempo a questão do financiamento das campanhas 
eleitorais preocupa os legisladores no Brasil. Há boas razões para 
tanto: campanhas caras, em virtude do tamanho das circunscrições 
e da regra eleitoral; e uma sucessão de episódios ligados ao assunto, 
todos de grande repercussão na opinião pública. 

As mudanças efetuadas na legislação concentraram-se, 
por um tempo, na tentativa de diminuir os custos de campanha, 
vedando determinadas práticas. O insucesso dessas medidas, aliado 
à progressão das investigações no âmbito do que é conhecido como 
“Operação Lava-Jato”, levou à mudança de foco: as alterações mais 
recentes, que vigoraram já nas últimas eleições municipais, 
afastaram por completo as doações com origem em empresas do 
financiamento das campanhas. 

A situação, portanto, é a seguinte: o custo das 
campanhas continua elevado, as doações de empresas estão 
proibidas e não há nos eleitores uma cultura política que estimule a 
doação de pessoas físicas. Cumpre, portanto, encontrar uma fonte 
de financiamento que viabilize as campanhas, de preferência sem 
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impor custos adicionais ao erário, na situação de crise econômica 
que o país atravessa. 

Esse o objetivo da presente proposta. Propomos, em 
primeiro lugar, extinguir a propaganda partidária gratuita. Em 
segundo lugar, restringir a propaganda eleitoral gratuita às emissoras 
e canais sob responsabilidade do poder público. Em terceiro lugar, 
propomos destinar o montante hoje utilizado na compensação fiscal 
dessas emissoras ao Fundo Eleitoral, criado no presente projeto. 
Conforme dados da Receita Federal, a compensação fiscal em anos 
eleitorais corresponde a aproximadamente 600 milhões de reais, 
enquanto nos anos sem eleição, a compensação pela veiculação da 
propaganda partidária chega perto dos 300 milhões de reais. O 
Fundo disporia, portanto, de cerca de 900 milhões em cada ano 
eleitoral. 

 

Conforme o projeto, portanto, o Fundo Eleitoral seria 
formado por dotações orçamentárias equivalentes ao montante da 
compensação fiscal que beneficiou as emissoras de rádio e de 
televisão no ano da eleição geral imediatamente anterior à 
promulgação da lei somada à compensação fiscal da última 
propaganda partidária gratuita efetuada antes da vigência da 
presente lei. A cada eleição, esse valor seria objeto de correção, por 
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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Em quarto lugar, propomos a livre veiculação de 
propaganda eleitoral e partidária paga no rádio e na televisão. Os 
partidos são os melhores juízes do seu interesse nesse tipo de 
propaganda e da conveniência de contratar ou não inserções a preço 
de mercado no rádio e na televisão. 

Finalmente, o projeto inova também na definição dos 
critérios que presidem a divisão desses recursos. Trata-se aqui de 
dar a palavra ao eleitor, que poderia manifestar-se acerca da 
destinação da cota do Fundo que lhe caberia.  

Para tanto, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolverá 
uma plataforma e a disponibilizará entre os dias 5 a 31 de agosto do 
ano das eleições, para que o eleitor direcione o valor da cota que lhe 
cabe ao partido ou candidato de sua preferência. Os recursos que 
não forem objeto de indicação por parte dos eleitores serão 
distribuídos entre os partidos, na forma detalhada na presente 
proposta. Ademais, o projeto incorpora também critérios de 
distribuição dos recursos no interior dos partidos, entre os diretórios 
nacional, regionais e municipais. 

Essas as razões porque solicitamos a nossos ilustres 
pares apoio para o presente projeto. 

 
 
Sala das Sessões,           de               de 2017. 

 
 
 
 
 

SENADOR RONALDO CAIADO

S
F

/
1

7
7

8
3

.
7

6
5

9
0

-
1

2

Página 10 de 11 Parte integrante do Avulso do PLS nº 206 de 2017.

28 Junho 2017 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 131

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 82B8FA39001BAE13. 

00100.102337/2017-89



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DO FEFC ENTRE AS LEGENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA

MÊS DE COMPETÊNCIA: Junho/2018
VALOR TOTAL: Resolução TSE nº 23.568/2018 - Lei n.º 9.504/97, art. 16-D - Fonte 0100000000400 1.716.209.431,00R$        
Nº TOTAL DE PARTIDO COM REGISTRO DEFINITIVO NA J.E. : 35
Critério - 2% (art. 5º, I - Resolução TSE nº 23.568/2018) - NOTA 1 34.324.188,62R$             
Critério - 35% (art. 5º, II - Resolução TSE nº 23.568/2018) - NOTA 2 600.673.300,85R$           
Critério - 48% (art. 5º, III - Resolução TSE nº 23.568/2018) - NOTA 3 823.780.526,88R$           
Critério - 15% (art. 5º, IV - Resolução TSE nº 23.568/2018) - NOTA 4 257.431.414,65R$           

Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (Eleições 2018)

FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC (Eleições 2018)
Qte de votos
Partidos que 

atendem ao art. 
5º, II - Resolução 

TSE nº 
23.568/2018

1 PT 13.554.166 69 61 9 0,1189 0,1139 13.554.166 0,1398 29.327.629,52R$        97.954.409,63R$        83.981.315,26R$     980.691,10R$               212.244.045,51R$    
2 MDB 10.791.949 65 61 21 0,1189 0,2658 10.791.949 0,1113 68.431.135,54R$        97.954.409,63R$        66.866.679,31R$     980.691,10R$               234.232.915,58R$    
3 PSDB 11.088.715 54 48 12 0,0936 0,1519 11.088.715 0,1144 39.103.506,02R$        77.078.879,71R$        68.705.434,94R$     980.691,10R$               185.868.511,77R$    
4 DEM 4.085.487 21 31 4 0,0604 0,0506 4.085.487 0,0421 13.034.502,01R$        49.780.109,81R$        25.313.587,85R$     980.691,10R$               89.108.890,77R$      
5 PP 6.429.791 38 44 6 0,0858 0,0759 6.429.791 0,0663 19.551.753,01R$        70.655.639,73R$        39.838.844,02R$     980.691,10R$               131.026.927,86R$    

Cota - 15% (art. 5º, IV - 
Resolução TSE nº 

23.568/2018) - NOTA 4

Cota - 48% (art. 5º, III - 
Resolução TSE nº 

23.568/2018) - NOTA 3

Cota - 35% (art. 5º, 
II - Resolução TSE 
nº 23.568/2018) - 

NOTA 2

Critério - 2% (art. 5º, I - 
Resolução TSE nº 

23.568/2018) - NOTA 1

Total da Cota a 
Distribuir

proporção de 
representantes 
na Câmara dos 

Deputados 
Critério - 48% 

(art. 5º, III)

proporção de 
representantes 

no Senado 
Federal     

Critério - 15% 
(art. 5º, IV)

proporção 
qunatidade de 

votos          
Critério - 35% 

(art. 5º, II)

FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC (Eleições 2018)
Partido Político 
com estatutos 
registrados no 

TSE           
Critério - 2% 

(art. 5º, I)

 Qte de Votos 
Válidos (Eleições 

2014)

Câmara 
dos 

Deputados 
na eleição 

2014

Câmara 
dos 

Deputados 
em 

28/8/2017

Senado 
Federal  

em 
28/8/2017

5 PP 6.429.791 38 44 6 0,0858 0,0759 6.429.791 0,0663 19.551.753,01R$        70.655.639,73R$        39.838.844,02R$     980.691,10R$               131.026.927,86R$    
6 PSB 6.267.878 34 37 6 0,0721 0,0759 6.267.878 0,0647 19.551.753,01R$        59.414.969,77R$        38.835.634,62R$     980.691,10R$               118.783.048,51R$    
7 PDT 3.528.346 20 20 2 0,0390 0,0253 3.528.346 0,0364 6.517.251,00R$          32.116.199,88R$        21.861.554,43R$     980.691,10R$               61.475.696,42R$      
8 PTB 3.914.193 25 19 2 0,0370 0,0253 3.914.193 0,0404 6.517.251,00R$          30.510.389,88R$        24.252.253,98R$     980.691,10R$               62.260.585,97R$      
9 PR 5.635.519 34 40 4 0,0780 0,0506 5.635.519 0,0581 13.034.502,01R$        64.232.399,76R$        34.917.552,12R$     980.691,10R$               113.165.144,99R$    
10 PPS 1.955.689 10 8 1 0,0156 0,0127 1.955.689 0,0202 3.258.625,50R$          12.846.479,95R$        12.117.406,15R$     980.691,10R$               29.203.202,71R$      
11 PV 2.004.464 8 7 0 0,0136 0,0000 2.004.464 0,0207 -R$                          11.240.669,96R$        12.419.614,98R$     980.691,10R$               24.640.976,04R$      
12 PC do B 1.913.015 10 9 1 0,0175 0,0127 1.913.015 0,0197 3.258.625,50R$          14.452.289,95R$        11.852.998,98R$     980.691,10R$               30.544.605,53R$      
13 PSC 2.520.421 13 10 1 0,0195 0,0127 2.520.421 0,0260 3.258.625,50R$          16.058.099,94R$        15.616.473,24R$     980.691,10R$               35.913.889,78R$      
14 PSOL 1.745.470 5 6 0 0,0117 0,0000 1.745.470 0,0180 -R$                          9.634.859,96R$          10.814.893,84R$     980.691,10R$               21.430.444,90R$      
15 PMN 468.473 3 0 0 0,0000 0,0000 468.473 0,0048 -R$                          -R$                          2.902.648,43R$       980.691,10R$               3.883.339,54R$        
16 PTC 338.117 2 0 1 0,0000 0,0127 338.117 0,0035 3.258.625,50R$          -R$                          2.094.965,52R$       980.691,10R$               6.334.282,12R$        16 PTC 338.117 2 0 1 0,0000 0,0127 338.117 0,0035 3.258.625,50R$          -R$                          2.094.965,52R$       980.691,10R$               6.334.282,12R$        
17 PHS 943.068 5 7 0 0,0136 0,0000 943.068 0,0097 -R$                          11.240.669,96R$        5.843.228,64R$       980.691,10R$               18.064.589,71R$      
18 DC 509.936 2 0 0 0,0000 0,0000 509.936 0,0053 -R$                          -R$                          3.159.552,27R$       980.691,10R$               4.140.243,38R$        
19 AVANTE 812.497 1 4 0 0,0078 0,0000 812.497 0,0084 -R$                          6.423.239,98R$          5.034.213,59R$       980.691,10R$               12.438.144,67R$      
20 PRB 4.424.824 21 22 1 0,0429 0,0127 4.424.824 0,0456 3.258.625,50R$          35.327.819,87R$        27.416.112,46R$     980.691,10R$               66.983.248,93R$      
21 PRP 724.825 3 0 0 0,0000 0,0000 724.825 0,0075 -R$                          -R$                          4.490.999,80R$       980.691,10R$               5.471.690,91R$        
22 PSL 808.710 1 2 0 0,0039 0,0000 808.710 0,0083 -R$                          3.211.619,99R$          5.010.749,42R$       980.691,10R$               9.203.060,51R$        
23 PRTB 454.190 1 0 0 0,0000 0,0000 454.190 0,0047 -R$                          -R$                          2.814.151,28R$       980.691,10R$               3.794.842,38R$        
24 PODE 723.182 4 13 3 0,0253 0,0380 723.182 0,0075 9.775.876,51R$          20.875.529,92R$        4.480.819,81R$       980.691,10R$               36.112.917,34R$      
25 PSTU 188.473 0 0 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 -R$                          -R$                          -R$                      980.691,10R$               980.691,10R$           
26 PCB 66.979 0 0 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 -R$                          -R$                          -R$                      980.691,10R$               980.691,10R$           

980.691,10R$           27 PCO 12.969 0 0 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 -R$                          -R$                          -R$                      980.691,10R$               980.691,10R$           
28 PSD 5.967.953 36 38 4 0,0741 0,0506 5.967.953 0,0616 13.034.502,01R$        61.020.779,77R$        36.977.305,90R$     980.691,10R$               112.013.278,78R$    
29 PPL 141.254 0 0 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 -R$                          -R$                          -R$                      980.691,10R$               980.691,10R$           
30 PATRI 667.983 2 3 0 0,0058 0,0000 667.983 0,0069 -R$                          4.817.429,98R$          4.138.808,02R$       980.691,10R$               9.936.929,10R$        
31 PROS 1.977.117 11 5 0 0,0097 0,0000 1.977.117 0,0204 -R$                          8.029.049,97R$          12.250.173,57R$     980.691,10R$               21.259.914,64R$      
32 SD 2.689.701 15 14 0 0,0273 0,0000 2.689.701 0,0277 -R$                          22.481.339,91R$        16.665.328,40R$     980.691,10R$               40.127.359,42R$      
32 NOVO 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 -R$                          -R$                          -R$                      980.691,10R$               980.691,10R$           
34 REDE 0 0 4 1 0,0078 0,0127 0 0,0000 3.258.625,50R$          6.423.239,98R$          -R$                      980.691,10R$               10.662.556,58R$      
35 PMB 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 -R$                          -R$                          -R$                      980.691,10R$               980.691,10R$           

97.355.354 513,00      513,00      79,00     100% 100% 96.945.679 100% 257.431.414,65R$          823.780.526,88R$          600.673.300,85R$      34.324.188,62R$              1.716.209.431,00R$             TOTAL

NOTA 1:  2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE;

NOTA 4: 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares.

NOTA 1:  2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE;

NOTA 2: 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na porporção do percentual de votos por eles obitdos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;

NOTA 3: 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;
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