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RESUMO 

 

Título: Redes, Eleições e Transparência: Uma análise da (in)eficácia do Sistema de 

Financiamento Eleitoral 

Objetivo do trabalho: A dissertação tem por finalidade analisar a eficácia das normas 

reguladoras do financiamento de campanha eleitoral vigentes nas eleições de 2012 e 

2016 em Volta Redonda-RJ no que diz respeito à transparência e igualdade de 

condições na disputa eleitoral. 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Primeiramente foi efetuada 

pesquisa bibliográfica sobre o tema de financiamento de campanha eleitoral 

(englobando busca de legislação vigente) e sobre análise de redes sociais. A 

pesquisa utilizou como técnica de análise de dados o método de análise de redes 

socias – ARS, que foi operacionalizado pelo software Gephi no tratamento das 

informações coletadas. Após foi feita coleta de dados da prestação de contas 

eleitorais no site do TSE, os dados foram trabalhados e usados para alimentar a 

ferramenta de análise de redes.  De posse resultados na forma de grafos foi possível 

verificar a eficácia das regras de financiamento vigentes em relação ao alcance da 

transparência e garantia da máxima igualdade na disputa eleitoral. 

Resultados Os resultados revelam que as normas de financiamento de campanha 

(mesmo com modificações ao longo do tempo) não se mostram eficazes no sentido 

de evitar a influência econômica no processo eleitoral. Elas atingiram sua eficácia 

jurídica, mas não alcançaram sua eficácia social pois, embora existam regras em 

vigor que vetam as doações de campanha por pessoas jurídicas (as empresas), ainda 

assim estas continuam a participar do sufrágio como atores doadores de campanha.  

Implicações práticas: O impacto estimado está relacionado a contribuição do estudo 

para compreensão e análise de redes de financiamento de campanha eleitoral, bem 

como a verificação de eficácia de normas jurídicas.  

Originalidade e contribuições: Embora existam inúmeros trabalhos sobre o tema, sua 

originalidade está na junção da ARS para analisar eficácia de norma jurídica. A 

pesquisa se adere ao escopo das linhas de pesquisa do Mestrado Profissional Em 

Administração (PPGA) na linha de pesquisa LACT 1 que aborda temas dentro da 

Estratégia, Governo e Desenvolvimento e foi desenvolvida base em pesquisas 

bibliográficas e utilização de ferramenta de análise de redes sociais. 

Produção Técnica/Tecnológica: O produto tecnológico será relatório de análise de 

legisladores para construção de políticas públicas, etc. 

Palavras-chave: Financiamento, Campanha, Eficácia, Igualdade, Transparência 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Title: Networks, Elections and Transparency: An Analysis of the (in)effectiveness of 

the Electoral Financing System 

Objective of the work: The dissertation aims to analyze the effectiveness of the rules 

regulating election campaign financing in force in the 2012 and 2016 elections in Volta 

Redonda-RJ with regard to transparency and equal conditions in the electoral dispute. 

Procedures/Method for solving the problem: First, a bibliographical research was 

carried out on the theme of election campaign financing (including the search for 

current legislation) and on social network analysis. The research used the ARS (Social 

Network Analysis) method as a data analysis technique, which was operated by Gephi 

software to process the information collected. After data collection from the electoral 

accountability was done on the TSE website, the data was worked on and used to 

feed the network analysis tool.  The results in the form of graphs were used to verify 

the effectiveness of the current funding rules in achieving transparency and ensuring 

maximum equality in electoral disputes. 

Results The results show that campaign financing rules (even with modifications over 

time) are not effective in avoiding economic influence in the electoral process. They 

have achieved their legal effectiveness, but they have not achieved their social 

effectiveness because, although there are rules in place that veto campaign donations 

by legal entities (the companies), they still continue to participate in the vote as 

campaign donor actors.  

Practical implications: The estimated impact is related to the study's contribution to 

understanding and analyzing election campaign funding networks, as well as checking 

the effectiveness of legal norms.  

Originality and contributions: Although there is much work on the subject, its originality 

is in the junction of ARS to analyze the effectiveness of legal norms. The research 

adheres to the scope of the Master's in Administration (PPGA) research lines in the 

LACT 1 research line that addresses topics within Strategy, Government and 

Development and was developed based on bibliographic research and the use of 

social network analysis tools. 

Technical/Technological Production: The technological product will be report of 

analysis of legislators for the construction of public policies, etc. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expressão “festa da democracia” é recorrentemente empregada para ilustrar 

o momento do sufrágio onde a sociedade escolhe seus representantes através do 

voto direto. Trata-se de um momento singular em qualquer democracia que guarda 

grande complexidade em suas várias etapas até a definição do candidato eleito. 

Dentre essas várias etapas, o presente trabalho focaliza o chamado “financiamento 

eleitoral”, que foi objeto de várias modificações legislativas nos últimos anos. Ao 

direcionar seu olhar para o sistema de financiamento empregado por candidatos e 

partidos, se coloca em discussão aspectos como corrupção eleitoral, transparência e 

a própria equidade da disputa pelos votos dos cidadãos.  Trata-se de um debate 

pertinente, principalmente quando se depara com as diversas notícias de corrupção 

eleitoral, “caixa dois” e similares, que colocam em suspeição a chamada “festa da 

democracia”.   

O financiamento de campanha eleitoral, nada mais é do que o valor arrecadado 

(em pecúnia ou não) pelos candidatos ou partidos com o propósito de custear os 

gastos durante a campanha eleitoral, em sua busca por ocupar um cargo público. Os 

gastos de campanha englobam todo o valor gasto com o objetivo de convencer o 

eleitor por determinado candidato, partido ou projeto político (ANASTASIA 2006). 

Partidos políticos e candidatos precisam de apoio financeiro para fazer chegar 

suas propostas até o número máximo de eleitores possíveis e da mesma forma 

receber retorno quanto aos anseios deste mesmo eleitorado. Deste modo, o 

financiamento político pode proporcionar concorrências mais equânimes no processo 

eleitoral pois, a disputa por votos seria quase impossível sem os recursos necessários 

para persuasão do eleitorado.  

A literatura sobre financiamento eleitoral no Brasil aponta que a obtenção de 

recursos financeiros é um dos fatores determinantes para viabilizar um candidato 

bem-sucedido (SAMUELS, 2001; SPECK, 2005; FIGUEIREDO FILHO, 2009; 

PEIXOTO, 2009, MANCUSO, 2015 apud HOROCHOVSKI et al, 2016).  Parte da 

atenção desta literatura se volta para os financiadores, que tendem a "investir" seus 

recursos em determinados candidatos, com intuito de conseguir ou manter sua 

influência nas decisões políticas em questão. Segundo Ohman (2014), a percepção 
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mundial é que de nada vale uma eleição administrada de forma correta se seus 

resultados são alcançados através de dinheiro e não pelo voto.  

É o voto que possibilita candidatos serem eleitos e ocuparem cadeiras nos 

Poderes Legislativo e Executivo, e para que todo processo eleitoral ocorra, ele precisa 

de financiamento pois sem este, seria quase impossível que eleitores tivessem 

acesso às propostas e ideologias de partidos e candidatos. Porém o dinheiro 

envolvido em campanhas pode virar uma ferramenta utilizada por alguns para 

influenciar o resultado das eleições. Em um grau extremo, o processo democrático 

torna-se fraudulento, não trazendo em seu resultado a vontade do eleitor (OZANAN 

2014).  

Nesse sentido, para que o processo democrático ocorra com transparência, é 

imprescindível a edição de normas que regulem o financiamento eleitoral de 

campanhas, visto que serão os candidatos e seus partidos políticos que determinarão 

os rumos de uma nação.  A transparência, deste modo, confere legitimidade e 

credibilidade ao sistema político democrático (EMMERICH, 2004). 

No Brasil, o alto índice de escândalos de corrupção envolvendo autoridades 

públicas e entidades econômicas e a insatisfação da sociedade como um todo em 

relação à classe têm levado as instâncias de poder - Legislativo, Executivo e 

Judiciário – pensassem em formas de aperfeiçoar as regras do financiamento político 

no País focando na problemática do alto custo das campanhas eleitorais e em normas 

mais adequadas do financiamento político. Assim nos últimos anos, estas regras vêm 

sofrendo inúmeras alterações.  

Um marco importante nas mudanças das regras de financiamento de 

campanha eleitoral foi impulsionado pela descoberta de corrupção na campanha do 

candidato Fernando Collor de Mello, onde empresas privadas davam dinheiro para 

conseguirem vantagem em licitações, e o dinheiro desta propina era utilizado para 

patrocinar a campanha do presidente eleito Fernando Collor de Melo.  

Após este escândalo amplamente divulgado na mídia nacional1, em 1993, foi 

promulgada a Lei 8.713/93 que estabeleceu normas específicas para as eleições de 

 
1 O empresário Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, foi acusado 
de ter montado uma rede de tráfico de influência e corrupção, agindo como intermediário de negócios 
entre o empresariado e o governo. Notícia do Jorna O GLOBO Link 
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1994, onde, em busca de maior transparência no financiamento de campanhas, foi 

permitido doações por pessoas jurídicas, e também regulamentando a administração 

financeiras das campanhas. 

Do ponto de vista positivo, o aprimoramento das regras financeiras é uma 

forma de coibir o abuso do poder econômico (legal ou ilegal, oriundo de corrupção) e 

de democratizar o jogo eleitoral como pretende a recente implementação das cotas 

partidárias. 

Dentre as mudanças ocorridas, a partir de então, destacamos a Resolução n. 

23.406, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que regulamentou a 

arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês 

financeiros, bem como o processo de prestação de contas eleitorais; e a ADI n° 4.650 

– Ação Direta de Inconstitucionalidade (ratificada pela Lei n° 13.165/2015) julgada 

pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade das doações de 

pessoas jurídicas para campanhas eleitorais e para o financiamento dos partidos 

políticos.  

Estas duas modificações que atingem em cheio as regras de financiamento de 

campanha eleitoral visam garantir legitimidade ao processo democrático, pois 

pretendem coibir em grande parte a corrupção através da transparência na 

arrecadação e nos gastos das doações de campanha e de igual forma, garantir aos 

candidatos possibilidade de concorrência equânime, com a vedação das Pessoas 

Jurídicas (PJ) como financiadores de campanhas eleitorais2. 

A garantia da legitimidade do processo democrático tem pautado a atuação do 

TSE enquanto órgão administrador e fiscalizador das eleições no Brasil. Em 

dezembro de 2013, aconteceu uma audiência pública no TSE para tratar dos gastos 

 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/relembre-casos-do-governo-collor-que envolveram-pc-
farias.html 
 
Já no Planalto, Collor foi acusado de envolvimento em um esquema de corrupção organizado pelo seu 
ex tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, o PC Farias. As primeiras denúncias surgiram após 
os 100 primeiros dias de mandato e repercutiram na imprensa que, livre da censura da ditadura militar, 
pode investigar o caso. Notícia de UOL acesso em https://www.uol.com.br/ 
 
2 Até as eleições do ano de 2014, o financiamento das campanhas eleitorais era custeado quase que 
em sua totalidade, por pessoas jurídicas o que acaba gerando desequilíbrio na disputa eleitoral pois o 
interesse de empresas em resultados eleitorais é compatível com o interesse de candidatos em 
derrotar seus adversários a todo custo. 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/relembre-casos-do-governo-collor-que%20envolveram-pc-farias.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/relembre-casos-do-governo-collor-que%20envolveram-pc-farias.html
https://www.uol.com.br/
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de recursos em campanha eleitoral, bem como da prestação de contas destes 

gastos3. Embora a ata desta audiência não tenha trazido expressamente os motivos 

que levaram a instituição das regras regulamentadoras, do julgamento da audiência 

pode-se extrair, na fala do advogado do Partido Democrático Trabalhista (PDT) que 

a busca da transparência e isonomia é o grande motivador na edição de normas 

disciplinadoras do processo eleitoral.  

 Primeiramente, já que essa é a última audiência pública feita para debater 
as minutas de resoluções para as próximas eleições, cabe destacar o esforço 
do Tribunal e da Assessoria Especial, percebível na leitura comparativa das 
resoluções que serviram de norte para conduzir as eleições de 2010, que 
incorporou em termos de discussão e de avanços que o Tribunal obteve 
nesse período. Percebemos claramente que o Tribunal tem o cuidado de 
tentar adequar os regulamentos, dentro da possibilidade permitida pela 
Constituição Federal, fazendo o trabalho de manter maior transparência e 
agilidade nas eleições e garantir aos partidos políticos a possibilidade de 
fazer campanhas de forma mais isonômica, que é o grande desafio que se 
tem, principalmente quando se imagina que nas eleições há diversidade de 
candidatos e estruturas, tanto de candidatos governistas ou de oposição4. 
Destarte, o que se pode concluir é que as alterações advindas com a 
Resolução/TSE n. 23.406 respaldaram-se tanto no clamor da sociedade civil 
por maior transparência como no princípio da publicidade (art. 37 da 
Constituição Federal) e na Lei de Acesso à Informação (quanto a este último 
fundamento, cf. nota de rodapé n. 35). 

 

Já a ADI n° 4.650 proposta pela Conselho Federal Da Ordem Dos Advogados 

do Brasil – CFOAB, trouxe expressamente como um dos seus fundamentos a violação 

dos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, e art. 14, §9º, CF/88). 

O princípio da igualdade citado pela corte, pode trazer diversos 

desdobramentos. Um destes desdobramentos leva em consideração que todos os 

candidatos devem ter direito de concorrer em igualdade de condições com seu 

adversário, visando a legitimidade do processo democrático. Ora, de que forma se 

poderia garantir este direito diante das volumosas doações das pessoas jurídicas? É 

inegável que as quantias recebidas por alguns candidatos, certamente desequilibra o 

jogo eleitoral 5. O outro desdobramento do princípio da igualdade foca no dever do 

 
3 Conforme ata do Tribunal Superior Eleitoral ocorrida em 06 de dezembro de 2013, disponível em  
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-da-4o-audiencia-6-12-2013). 
 
4 Conforme notas de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral ocorrida em 06 de dezembro de 2013, 
disponível em:  http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-degravacao-da-4o-audiencia-6-12-2013). 
 
5 Fundamentação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650/DF, Pg.53 “Ocorre que a excessiva 

penetração do poder econômico no processo político compromete esse estado ideal de coisas na 

medida em que privilegia alguns poucos candidatos – que possuem ligações com os grandes doadores 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-da-4o-audiencia-6-12-2013
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-degravacao-da-4o-audiencia-6-12-2013


 
 

15 
 

Estado de atuar positivamente de forma a garantir a igualdade de concorrência a 

todos os candidatos. 

As mudanças ocorridas nas regras de financiamento de campanha eleitoral 

fizeram com que as eleições de 2016 tivessem características bastante particulares, 

pois esta, foi a primeira eleição sem doação de pessoas jurídicas.  

Uma importante mudança foi que, pela primeira vez a Justiça Eleitoral exigiu 

que as doações recebidas pelos partidos políticos, inclusive aquelas auferidas em 

anos anteriores ao da eleição, somente poderiam ser aplicadas nas campanhas 

eleitorais de 2014, se, dentre outras exigências, houvesse a devida identificação da 

origem do recurso usado por cada candidato, e a escrituração contábil individualizada 

das doações recebidas por estes (art. 20, inc. I, da resolução/TSE n. 23.406).  

Ademais, inovando em relação às eleições anteriores, onde apenas após o 

pleito seria possível que os eleitores conseguissem informações de quem foram os 

doadores e fornecedores contratados durante o período de campanha eleitoral, ou 

seja, após a prestação de contas final - em 2014, por força do art. 36, caput, da nova 

resolução, determinou-se a prestação de contas parciais através de sítio eletrônico 

do TSE.  

Os candidatos e os diretórios nacional e estaduais dos partidos políticos são 

obrigados a entregar à Justiça Eleitoral, no período de 28 de julho a 2 de agosto e de 

28 de agosto a 2 de setembro, as prestações de contas parciais, com a discriminação 

dos recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha 

eleitoral e dos gastos que realizaram, detalhando doadores e fornecedores, as quais  

serão divulgadas pela Justiça Eleitoral (art. 36, inc. I, da resolução/TSE n. 23.406). 

Estas mudanças estão diretamente ligadas ao processo de financiamento de 

campanhas eleitorais e legitimidade do processo Democrático pois quanto maior a 

transparência alcançada em relação ao financiador, valor financiado e a forma de 

prestação destas contas, mais difícil será o manuseio destes recursos visando 

práticas corruptas (CLEVE, 2016, p. 16)” pois o dinheiro e voto estão intimamente 

 
– em detrimento dos demais. Trata-se de um arranjo que desequilibra, no momento da competição 

eleitoral, a igualdade política entre os candidatos, repercutindo, consequentemente, na formação dos 

quadros representativos”. 
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relacionados. Muitas são as pesquisas sobre financiamento eleitoral e sua influência 

sobre os resultados nos pleitos (Samuels, 2001; Speck, 2005).  A preocupação no 

peso que o poder econômico possa exercer no resultado de uma eleição só tem 

aumentado e desta forma regular normas mais eficazes que garantam a transparência 

e equidade na concorrência ao pleito tornam-se imprescindíveis. 

Dito isto, esta configuração que diferenciou as eleições de 2016, comparadas 

com a de 2012, pode ser estudada por meio de metodologias de análise de redes 

sociais.  Esta metodologia nos permite analisar os elementos de uma rede social 

através do vínculo existente entre eles.  Uma rede social é o conjunto ou conjuntos 

finitos de atores e relações estabelecidas entre eles (WASSERMAN e FAUST 1994). 

Neste contexto, pode ser entendida como o conjunto dos doadores e receptores de 

cada eleição e as conexões formadas entre eles, (RECUERO 2009).   

O estudo de redes atravessa o século XX tendo sua gênese nas ciências 

exatas onde matemáticos e físicos foram os que mais contribuíram para o seu estudo, 

que após foram adotados pela sociologia, sob a ótica da análise estrutural das redes 

sociais. Foi o matemático Ëuler que criou o primeiro teorema da teoria dos grafos, 

dando assim os primeiros passos da teoria das redes.  

Um grafo é uma representação de um conjunto de nós conectados por arestas, 

formando uma rede. Baseados nesta ideia, vários estudiosos direcionaram seu 

trabalho para compreender as propriedades dos variados tipos de grafos e seu 

processo de construção, em outras palavras, como seus nós se agrupavam 

(Buchanan, 2002, Barabási, 2003 e Watts, 2003, 1999). 

A redes sociais buscam explicar o comportamento dos indivíduos através das 

redes em que eles se inserem e explicar a estruturação das redes a partir da análise 

das interações entre os indivíduos e das suas motivações. (PORTUGAL, 2007, p. 10). 

Essa pesquisa lança o olhar sobre alterações na topologia das redes de 

financiamento eleitoral no município de Volta Redonda-RJ, nos anos de 2012 e 2016, 

para a Câmara de vereadores, em função das mudanças ocorridas nas regras de 

financiamento eleitoral em 2015. O município de Volta Redonda foi escolhido por ser 

o local onde moro.  
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Como objetivo geral desta dissertação analisar a eficácia das normas 

reguladoras do financiamento de campanha eleitoral vigentes nas eleições de 2012 e 

2016 em Volta Redonda-RJ no que diz respeito à transparência e igualdade de 

condições na disputa eleitoral. A ótica será em como são constituídas estas redes. A 

escolha destas eleições se deve às significativas mudanças ocorridas nas regras de 

financiamento eleitoral. 

Os objetivos específicos a serem perseguidos, são: 1) identificar qual a 

topologia das redes de financiamento de campanhas nos anos de 2012 e 2016; 2) 

Comparar estas topologias identificando se são similares ou não; 3) Avaliar a eficácia 

das mudanças ocorridas nas normas de financiamento eleitoral de campanha tendo 

por parâmetro desta avaliação a fundamentação da modificação destas normas, quais 

sejam, alcançar mais transparência e equidade no processo eleitoral.  

Para nortear esta análise, trabalharemos com o conceito de eficácia da norma 

jurídica trazido por Bobbio (2010) onde eficácia de uma norma é a aptidão, a 

possibilidade de produzir efeitos jurídicos. A eficácia de uma norma jurídica pode 

alcançar duas dimensões: a eficácia jurídica e a eficácia social, sendo a eficácia 

jurídica ligada à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma e a eficácia 

social, está relacionada aos níveis de acatamento com que a comunidade reage aos 

ordenamentos de uma norma jurídica existente. 

Parte-se do pressuposto de que, apesar das eleições de 2016 apresentarem 

em um primeiro momento, uma topologia diversa da identificada nas eleições de 

2012, num estudo mais aprofundado dos dados, identificamos os mesmos atores 

doadores em ambas as redes, as Pessoas Jurídicas (empresas).  

A dissertação estrutura-se da seguinte forma: além deste capítulo introdutório, 

o capítulo 2 traz o referencial teórico basilar da pesquisa em forma de revisão 

bibliográfica sobre o financiamento eleitoral de campanha que trará a fundamentação 

que deu origem às mudanças normativas e; da teoria das Redes Sociais - pois uma 

de suas ferramentas de análise dos dados foi utilizada para testar a hipótese 

apresentada. No capítulo 3 apresentaremos a metodologia utilizada que resultou na 

presente dissertação, tal como a forma que os dados foram coletados, tratados e 

analisados. O capitulo 4 se prestará a apresentação e discussão dos grafos 

retornados através do programa gephi, que é uma ferramenta para dar suporte em 
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análise de redes. Nesta seção, serão classificadas a topologia das redes de 

financiamento desenhadas nas eleições de 2012 e 2016. Ao final será testada a 

hipótese apresentada inicialmente.  Por fim, o último capítulo, apresenta as 

conclusões sobre a eficácia da Resolução n. 23.406 e da Lei n° 13.165/2015 nas 

eleições de 2016 no que diz respeito a transparência e equidade no processo de 

eleitoral. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O aperfeiçoamento da democracia é um passo fundamental para a construção 

de uma sociedade justa e igualitária e, o sufrágio universal representa um dos 

momentos mais importantes no exercício da democracia. Deste modo, os resultados 

de uma eleição devem manifestar de fato, a vontade do povo.  

Para que isso ocorra, faz-se necessário estabelecer meios de se garantir que 

todo o processo eleitoral seja transparente e íntegro. Para garantir que todos os 

cidadãos possam exercer o direto ao voto, o Estado precisa se organizar e garantir 

as condições mínimas para o sufrágio universal. 

É aí que se encontra o maior desafio das democracias modernas de acordo 

com Speck e Dolandeli (2014), o financiamento de campanhas eleitorais e de partidos 

políticos, isto porque, existe uma enorme preocupação no peso que o poder 

econômico possa exercer no resultado de uma eleição. Desta forma regular normas 

mais eficazes que garantam a transparência e equidade na concorrência ao pleito 

tornam-se imprescindíveis.  

Uma das formas do Estado garantir este direito é editando normas que regram 

todo o processo eleitoral. Dentro destas normas estão as regras que definem o 

financiamento eleitoral. Ocorre que esta matéria é bem ampla, nela podem ser 

compreendidos desde os valores que os partidos recebem para manter suas sedes, 

pagamento de água, energia elétrica, pessoal entre outros, até o dinheiro utilizado 

especificamente para o financiamento da campanha eleitoral.  

É justamente esta modalidade de financiamento eleitoral que será abordada 

por esta dissertação, ou seja, os valores arrecadados especificamente para custear 

os gastos durante o período de campanha com o propósito de angariar votos.   

Para tanto, o presente capítulo se desdobrará em duas partes, tópico 1 e 2. O 

tópico 2.1 versará sobre o financiamento de campanha eleitoral. Esta seção, trará a 

definição de financiamento de campanha bem como a preocupação existente com a 

influência do dinheiro no processo eleitoral. No 2.1.1 e 2.1.2 estarão os fundamentos 

que culminaram nas mudanças legislativas abordadas neste estudo, quais sejam, a 

busca pela transparência no processo democrático e o princípio da máxima igualdade 
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na disputa eleitoral. A segunda parte traz a teoria da análise de redes sociais, 

ferramenta utilizada para dar suporte à pesquisa (tópico 2.2).  

 

2.1 O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL 

 

 

          O debate sobre o tema do financiamento das campanhas eleitorais vem 

tomando espaço nas discussões em todo o mundo. A preocupação com a corrupção 

só aumentou na última década. Em muitos países, a exposição e a investigação de 

escândalos de corrupção ganharam um espaço considerável na mídia (SPECK, 2002, 

p. 5).  Segundo Annan (2014, p. 9) “Há cada vez mais evidências de que a corrupção 

e doações irregulares estão exercendo uma influência indevida na política e 

prejudicando a integridade das eleições”, tanto que a  “necessidade de regular o 

financiamento político descontrolado, não divulgado e opaco foi identificada pela 

Comissão Mundial sobre as Eleições, Democracia e Segurança6 como um grande 

desafio para a integridade das eleições tanto em países emergentes quanto em 

democracias maduras Annan (2014, p. 8)”. 

Desta forma, o efeito produzido pela associação entre o financiamento de 

campanhas eleitorais e a corrupção é catastrófico, pois destrói a confiança nas 

instituições políticas por parte do eleitorado (ZOVATO, 2004). Partilhando do mesmo 

pensamento, Janine7 diz que a influência demasiada dos grandes grupos econômicos 

nas campanhas políticas ameaça a credibilidade no sistema e o funcionamento da 

democracia. 

Nesse mesmo sentido, Cervi (2010) também demonstra preocupação com a 

influência do dinheiro no processo eleitoral, desta vez com o olhar voltado para as 

 
6 Comissão Mundial sobre as Eleições, Democracia e Segurança foi estabelecida como uma iniciativa 
conjunta da Fundação Kofi Annan e do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral 
(International Idea). O relatório da Comissão de 2012, o Aprofundamento da Democracia: uma 
estratégia para melhorar a integridade das eleições em todo o mundo, pode ser baixado em: 
www.globalcommission.org/report 
 
7 RIBEIRO, Renato Janine. O Financiamento de Campanhas Eleitorais. In:AVRITZER, Leonardo; 

ANASTASIA, Fátima (org.). Reforma Política no Brasil. Minas Gerais: UFMG, 2007.  
 

http://www.globalcommission.org/report
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doações de pessoas jurídicas. Segundo ele, as desigualdades de condições 

financeiras existente entre os atores do processo eleitoral são provocadas pelas 

grandes contribuições advindas de pessoas jurídicas.  

Felizmente, a preocupação mundial com a melhoria dos níveis de governança 

e accountability8, nunca foi maior, seja no setor público ou privado, seja nas 

organizações internacionais e não-governamentais (SPECK, 2002, p.3).  Hoje, parece 

haver uma crença mundial de que o aumento da transparência pode levar a níveis 

mais significativos de accountability.  

O termo accountability oriundo da língua inglesa, bastante abordado nos mais 

diversos campos epistemológicos, trata das noções de responsabilidade, prestação 

de contas, dever de informação e governança. Ele se refere “às relações nas quais 

representados têm a habilidade de exigir respostas de seus representantes sobre 

intenções e comportamento, de avaliar esse comportamento e impor sanções nos 

casos em que tal comportamento for considerado insatisfatório” (KEOHANE, 2002 

apud CLEVE, 2016, p. 58). 

Horochovski (2008), assevera que não há definição exata para accountability, 

pois esta classe engloba uma pluralidade de conceitos a depender das diferentes 

concepções a partir das quais o debate se desenvolve (2008). 

O financiamento de campanha eleitoral engloba os recursos utilizados pelos 

candidatos e partidos políticos, durante a campanha eleitoral com o propósito de 

captação de votos, podendo ser estes recursos, materiais ou imateriais (SPECK, 

2006). Na literatura parece haver certo consenso acerca do tema.  

Para Kanaan (2012) corresponde aos movimentos de entrada e saída de 

recursos dos partidos e candidatos durante as campanhas eleitorais.  

Anastasia (2006) descreve como o valor arrecadado (em pecúnia ou não) pelos 

candidatos ou partidos com o propósito de custear os gastos durante a campanha 

eleitoral; e no mesmo sentido, Gomes (2011, p. 278) conceitua como “os recursos 

 
8 A necessidade de uma pessoa física ou jurídica que tenha recebido uma atribuição ou delegação de 
poderes para fornecer treinamento e justificativa sobre suas ações e seus resultados, que podem ser 
amparados por políticas e / ou legalmente por suas atividades (RONL, 2013). 
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materiais empregados pelos candidatos com vistas à captação de votos dos 

eleitores”. 

Embora haja consenso sobre a delicada relação entre o dinheiro e o 

financiamento de campanhas, e do encargo que o dinheiro pode trazer na formação 

da decisão dos eleitores, parlamentares e gestores (ARAÚJO, 2004),  sendo que em 

casos extremos, o processo democrático torna-se fraudulento, não trazendo em seu 

resultado a vontade do eleitor (LETERME, 2014)9, não há dúvida de que os partidos 

políticos precisam ter acesso a fundos, de modo a desempenhar seu papel no 

processo político (LETERME, 2014) e por isso, existe a preocupação em regular as 

fontes e modos de financiamento. 

  A verdade é que, diante deste cenário, cada vez mais são imprescindíveis 

normas que regulem o financiamento de campanhas eleitoral, visto que serão os 

candidatos e seus partidos políticos que determinarão os rumos de uma nação. 

 

2.1.1 A BUSCA PELA TRANSPARÊNCIA  
 

    

“Tal como em muitos outros países, o aperfeiçoamento do processo eleitoral 

no Brasil, no sentido da diminuição e supressão da possibilidade de ocorrência de 

fraudes e corrupção, ocorreu de forma gradual e não-linear (SPECK, 2001, p.151)”.  

Neste processo de aperfeiçoamento, a Justiça eleitoral tem desempenhado papel 

fundamental na tentativa de regular normas visando a legitimidade do processo 

eleitoral. Várias foram as mudanças legislativas vistas a garantir a real vontade e as 

escolhas da cidadania política. 

A transparência nos atos governamentais tem como fundamento garantir o 

acesso às informações coletadas, produzidas e armazenadas pelas agências 

 
9 Yves Leterme é Secretário-geral da International Idea. O Instituto Internacional para Democracia e 
Assistência Eleitoral é uma organização intergovernamental que trabalha para apoiar e fortalecer 
instituições e processos democráticos em todo o mundo, para desenvolver democracias sustentáveis, 
eficazes e legítimas. Ele possui um o Banco de Dados International sobre o financiamento político que 
se tornou a maior e mais completa fonte sobre a regulamentação dos tipos de financiamento em todo 
o mundo, que são úteis àqueles atores e partes interessadas em empreende reformas que abordarão 
os numerosos desafios impostos pelo dinheiro na política. 
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governamentais a todos os cidadãos. O acesso livre e transparente resguarda o 

cidadão de atos arbitrários cometidos por parte dos governos sendo um grande aliado 

no controle da corrupção.   

Neste sentido, as normas sobre o financiamento de campanhas 

eleitorais sofreram várias mudanças no decorrer do tempo. Em função da Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 5.682/71), que teve sua vigência de 1971 a 

1995, não era permitido que pessoas jurídicas doassem valores a candidatos ou 

partidos políticos, sendo as campanhas eleitorais custeadas por capital público 

(governo- fundo partidário) e privado (pessoas físicas). Esta vedação permaneceu até 

o ano de 1993, quando em reação ao escândalo de corrupção descoberto na 

campanha do candidato Fernando Collor de Mello 10, onde empresas privadas 

pagavam propina para conseguirem vantagem em licitações, e o dinheiro desta 

propina era utilizado para patrocinar a campanha do presidente eleito Fernando Collor 

de Melo. 

Esse esquema levou ao impeachment de Collor. Desta forma, em 1993, foi 

promulgada a Lei 8.713/93 que estabeleceu normas específicas para as eleições de 

1994, e em fevereiro de 1994, saiu a Resolução n. 23.406, expedida pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) permitindo as doações de campanha eleitoral por pessoas 

jurídicas,  e também regulamentando a administração financeiras das campanhas 

 
10A Comissão Parlamentar de Inquérito de PC Farias/Collor, instaurada em função de entrevista do 

irmão do então presidente a um semanário, em fins de maio de 1992, começou a desfiar uma rede de 
corrupção nunca antes mostrada na política brasileira. Quatro meses depois, o presidente foi afastado 
e, ato contínuo, instalado o processo de impeachment. Em 29 de dezembro de 1992, o presidente 
Fernando Collor de Mello perdia o mandato, em uma das ações mais inusitadas da política latino-
americana (pouco tempo depois, o presidente venezuelano Carlos Andrés Perez não só perderia o 

mandato como iria para a prisão).  
Até a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, em 1989, a corrupção no Brasil era reconhecida 
de forma mais descentralizada, com cobranças de comissões em torno de 10% a 15%. No caso Collor–
PC Farias, essa prática mudou radicalmente. Em primeiro lugar, as contribuições para a campanha 
“collorida” de 1989 foram todas centralizadas por intermédio de Paulo César Farias, o tesoureiro-mor 
da campanha, e escalonadas por faixas, de acordo com o nível de atendimento esperado do novo 
governo, a partir de 1990. Porém, com a posse de Collor, em 15 de março de 1990, os empresários 
foram surpreendidos com novas visitas de PC Farias e novas cobranças, no patamar de 40% de 
comissão, para fazer qualquer negócio com o governo (Collor de Mello, 1993; L. Figueiredo, 2000). 
Durante as investigações da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que esquadrinhou as denúncias 

de Pedro Collor de Mello, irmão caçula do presidente, ao longo dos meses de junho, julho e agosto de 

1992, que resultaram no impeachment do presidente, a maior parte dos depoimentos e provas 

materiais envolvia as comissões cobradas em troca de contratos/licitações e outros tratamentos 

favoráveis por parte do governo Collor (Mendes, 1992).  Texto extraído na íntegra de SPECK, 

BRUNO WILHELM, CAMINHOS DA TRANSPARÊNCIA, Editora: UNICAMP, 2002. 
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eleitorais, obtenção de recursos, a forma como as despesas seriam efetuadas, as  

diretrizes para a instituição dos Comitês Financeiros dos Partidos Políticos e a forma 

como deveriam ser feitas as prestações de contas eleitorais. “A Lei 8.713/93 foi 

regulamentada pela Resolução TSE 14.426, de 7.8.1994.  

Para as eleições municipais de 1996 foi editada a Lei 9.100, de 29.09.1995, 

que foi regulamentada pela Resolução TSE 19.510, de 18.04.1996. A partir de 1997, 

todas as eleições passaram a ser regulamentadas pela Lei 9.504, de 30 de setembro 

de 1997 (MENDES e BRANCO 2012, p. 34)”.  

Segundo Haefliger (2008, p. 3), “A imposição legal da prestação de contas de 

campanha é uma das mais importantes ferramentas, com vistas à transparência da 

origem e aplicação dos recursos financeiros utilizados por candidatos e partidos 

políticos nas campanhas eleitorais.”  

Conforme Mendes e Branco (2012) O princípio da publicidade está ligado [....] 

ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com o princípio democrático, 

em outras palavras, o dever de garantir a transparência no processo de financiamento 

eleitoral de campanha por parte do Estado, pode ser extraído do princípio da 

Publicidade previsto no artigo 5 º da CF/88.  Santano (2016) defende que o regime 

democrático acaba fortalecido quando garante ampla transparência e publicidade ao 

processo de financiamento de campanha eleitoral.  

Ainda sobre a importância na transparência dos financiamentos de campanhas 

eleitorais, Ozanan (2015, p. 24) diz que:  

O financiamento aberto e transparente dos partidos e candidatos é crucial na 
luta contra a corrupção e para obter e manter a confiança dos cidadãos na 
política. Entre outras coisas, a transparência ajuda a estabelecer a igualdade 
de condições, expondo e punindo a influência indevida sobre os políticos, 
evita a infiltração de dinheiro ilícito na política e incentiva os partidos e os 
candidatos a aderirem às normas. 

 

“Há que se reconhecer que, por meio da implementação destas regras, houve 

substancial avanço em direção à transparência e à publicidade no que toca à 

regulamentação do financiamento das campanhas eleitorais (CLEVE, 2016, p. 55)”. 

A partir deste momento, as pessoas jurídicas se tornaram protagonistas no 

financiamento de campanhas eleitorais. Conforme Mancuso, nas eleições de 2010 as 
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doações oriundas de pessoas jurídicas representavam 74% do total das doações, 

pessoas físicas representavam 15,5% e o fundo partidário 0,2%. Já em 2014, 

conforme mostrou Cervi (2013), a maior parte dos valores teve origem em doações 

de pessoas jurídicas, que representaram 71,4% da arrecadação; outros  

candidatos/comitê, 14,7%; e, partidos políticos, 12,7% do total, as pessoas físicas 

representaram apenas 1,2% do total doado às candidaturas. 

Em 2015 ocorre novo veto nas doações das empresas, com o julgamento da 

ADI n° 4.650 pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão declara a 

inconstitucionalidade das doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. 

Fundamentando a ADI, está a violação de um dos princípios constitucionais, o 

da igualdade previsto no art. 5º,caput, e art. 14, §9º, CF/88. No julgamento da ADI, 

houve entendimento majoritário de que a permissão das doações vultosas de 

pessoas jurídicas nas eleições certamente provoca desequilíbrio no jogo eleitoral.  

 

2.1.2 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA IGUALDADE NA 

DISPUTA ELEITORAL  

 

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o 

princípio constitucional da máxima igualdade entre os candidatos (SALGADO, 2010). 

Este princípio é essencial para uma disputa adequada destas instituições no processo 

democrático e possui dois desdobramentos. Conforme Óscar Sánchez Muñoz (2007) 

o primeiro refere-se ao princípio da não discriminação, onde na disputa, cada 

indivíduo deve depender de seu próprio esforço e de suas próprias decisões, sem 

que possam influir no resultado outros atributos, como o nível de recursos 

econômicos; e o segundo que foca no dever do estado em garantir a igualdade de 

concorrência a todos os candidatos, através de regulações das campanhas eleitorais 

que alcancem  o controle da propaganda eleitoral, a neutralidade dos poderes 

públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios 

de comunicação (MENDES, 2002). 

Embora ela não tenha tratado de forma detalhada as normas de financiamento 

eleitoral, deixando a cargo de legislação complementar, ela guardou preservar a 



 
 

26 
 

influência do poder econômico no sufrágio universal em seu Artigo 14, § 9 conforme 

a seguir:  

 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 4, de 1994) 
 
 

Assim, ao tratarmos do “financiamento de campanhas eleitorais”, deve-se ter 

como parâmetros a liberdade, a igualdade e a publicidade, bem como a mencionada 

cláusula constitucional da proteção da normalidade e legitimidade das eleições contra 

a influência do poder econômico e do abuso do poder político (SANSEVERINO, 

2012). 

Um processo democrático legítimo não pode ser deturpado por desigualdades 

instituídas pelo poder econômico (LIMA JUNIOR, 1997). O aliciamento ilegítimo dos 

eleitores através dos abusos deste poder ofende o princípio da igualdade na disputa 

eleitoral (NERI, 1998), desta forma, um maior controle dos recursos de campanha 

inibiria os problemas oriundos da influência do dinheiro nas eleições, Salgado (2010). 

Partilhando do mesmo sentimento em relação ao alto valor agregado por parte 

das empresas em campanhas eleitorais, Samuels (2007, p.6) traz alguns 

questionamentos pertinentes. Fazendo análise das redes de financiamento no Brasil, 

ele reflete no sentido de que se a renda per capta da metade dos Brasileiros não 

alcançam dois salários mínimos e diante do fato de que o financiamento eleitoral de 

campanhas alcança valores exorbitantes, “Quem fornece esse dinheiro? De quem os 

brasileiros obtêm fundos de campanha? A análise das fontes de fundos de campanha 

no Brasil nos dá bases empíricas para afirmar que os interesses das elites 

empresariais influenciam as eleições e o processo político”. 

Foi neste sentido a fundamentação da ADI n° 4.650 proposta pela Conselho 

Federal Da Ordem Dos Advogados Do Brasil conforme a seguir: 

(i) as doações realizadas, direta ou indiretamente, por pessoas jurídicas a 
campanhas eleitorais ou a partidos políticos violam os princípios 
constitucionais do Estado Democrático de Direito e da República (art. 1º, 
caput, CF/88), da cidadania (art. 1º, II, CF/88), da igualdade (art. 5º, caput, e 
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art. 14, CF/88) e da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF/88); ... Ocorre que a 
excessiva penetração do poder econômico no processo político compromete 
esse estado ideal de coisas na medida em que privilegia alguns poucos 
candidatos – que possuem ligações com os grandes doadores – em 
detrimento dos demais. Trata-se de um arranjo que desequilibra, no 
momento da competição eleitoral, a igualdade política entre os candidatos, 
repercutindo, consequentemente, na formação dos quadros 
representativos... Por sua vez, autorizar a influência dos setores econômicos 
sobre o processo eleitoral é admitir o que também é constitucionalmente 
vedado: a quebra da igualdade jurídica nas disputas eleitorais e o 
desequilíbrio no pleito. [...] Comprometer, fraudar, enfraquecer, apequenar o 
processo eleitoral em que se realiza o direito e dever do voto, torná-lo menos 
igualitário, permitir-lhe distorções e desvios ofende o próprio cerne dos 
princípios constitucionais mencionados, além de desconsiderar a ética na 
política, sem a qual não se sustenta o regime democrático. Assim, permitir a 
influência do poder econômico no processo eleitoral e nos partidos políticos, 
mediante a inversão de capitais oriundos de pessoas jurídicas, que não 
votam, que não têm a natureza de cidadãos ou de filiados das agremiações 
partidárias, é institucionalizar uma desigualdade incompatível com o 
equilíbrio igualitário do processo eleitoral e político, como previsto em nossa 
Constituição. 

 

A reforma política atingiu o cerne do princípio constitucional da máxima 

igualdade entre os candidatos, ao julgar favoravelmente a referida ADI.   

Pode-se concluir que as mudanças legislativas ocorridas buscaram duas 

coisas: Maior transparência nas prestações de contas do financiamento de campanha 

eleitoral e proporcionar igualdade de disputa na corrida eleitoral. 

Conforme exposto acima, podemos observar três momentos das normas de 

financiamento de campanhas eleitorais no País. Um primeiro momento onde é vedada 

as doações por pessoas jurídicas e onde não há obrigatoriedade na prestação de 

contas eleitorais. Aqui não existe transparência quanto ao financiamento do sufrágio 

universal.  

Um segundo momento, onde se regula a doação de pessoas jurídicas, e se 

obriga a prestação das contas da campanha visando coibir a corrupção através da 

transparência e do controle nas doações de campanha.  

E um terceiro momento onde novamente é retirada de cena as pessoas 

jurídicas buscando maior credibilidade no processo eleitoral através da promoção da 

igualdade, pois conforme Santos e Silva (2017, p.9) "somente a partir de eleições 

realmente competitivas relacionadas a certo nível de igualdade de oportunidades 

entre os candidatos se produzirá uma decisão democrática mais legítima".  
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Como já dito anteriormente, um dos objetivos da presente pesquisa visa 

investigar se as mudanças legislativas expostas acima redesenharam a topologia 

das redes de financiamento eleitoral no município de Volta Redonda se compararmos 

as eleições ocorridas antes e depois destas mudanças. Para isso utilizaremos a 

técnica de análise de redes sociais. 

 

2.2 TEORIA DAS REDES SOCIAIS 
 

 

 A partir da análise dos dados obtidos na prestação de contas referente às 

eleições de 2012 e 2016, será possível verificar se as mudanças ocorridas nas regras 

de financiamento eleitoral de campanhas alteraram, de alguma forma, a topologia nas 

redes de financiamento no ano de 2016 se comparadas as redes de financiamento 

do ano de 2012, ocasião em que estas regras inexistiam.  

Oras, se a escolha do método teórico é essencial para fornecer suporte 

analítico para a pesquisa, analisar os dados sem a tecnologia adequada para o 

método empregado na pesquisa é impossível. Desta forma, para verificar se as novas 

regras, influenciaram de alguma forma a configuração destas redes, utilizamos a 

técnica da análise de redes sociais (ARS).  

A metodologia da análise de redes sociais (ARS) tem seu foco na relação 

existente entre os atores. Nesta metodologia, as propriedades individuais são 

complementos de uma análise relacional, ou seja, a partir dos vínculos estabelecidos. 

O ator individual ou coletivo se constitui através das relações que estabelece com 

outros atores, sendo esta relação direta ou indireta.  

Desta forma, “a metodologia em questão oferece a possibilidade de enriquecer 

o estudo de como eles são inseridos nas relações sociais, na medida em que o 

objetivo principal da análise de redes sociais é detectar e interpretar padrões de laços 

sociais entre atores" (DEGENNE, 2007, DEGENNE; MRVAR; BATAGELJ, 2005 apud 

CERVI, HOROCHOVSKI & JUNCKES, 2015, p. 4). 

Neste sentido, a metodologia da ARS possibilita investigar grupo de atores 

através dos laços estabelecidos entre eles. Esta análise do conjunto de vínculos que 
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forma a rede social revela estruturas de poder correlacionadas com instrumentos 

materiais e simbólicos que podem ser econômicos, políticos, culturais, etc... 

(DEGENNE; FORSE, 2007), sendo possível formalizar graficamente e 

quantitativamente conceitos oriundos de propriedades e processos próprios da 

realidade social, entre outras palavras padrões e ideias formuladas com base em 

conceitos sociais podem ser testadas matematicamente.  

Conforme Cervi, Horochovski e Junckes (2015, p3) Na ARS 

cada ator é um ponto, um nó. Quando ele estabelece uma ligação de 
qualquer tipo com outro ator, forma-se uma aresta, um vínculo entre um par 
de atores que constitui uma díade, a relação básica dentro de uma rede. As 
arestas podem, portanto, representar qualquer tipo de conexão entre os 
atores, como, por exemplo, parentesco, relações diplomáticas entre estados 
nacionais, vínculos profissionais, constituição de grupos econômicos e 
transações financeiras, como no caso das doações de campanha objeto 
deste artigo. 

. 

Embora Marteleto, (2001) afirme que as s relações existentes em uma rede 

social não presumem uma hierarquia ou organização vertical, definindo-se pela 

variedade quantitativa e qualitativa de suas ligações entres seus membros diversos, 

direcionada por uma associação lógica, conforme já dito anteriormente,  Degenne e 

Forsé (2004) afirmam que as redes, em função de apresentarem como característica 

principal uma alta conexão e hierarquia, elas expressam sim, estruturas de poder, 

que nas redes de financiamento de campanha eleitoral pode ser fator determinante 

para a vitória.  

As redes, que neste trabalho serão estudas como as redes de financiamento 

de campanha eleitoral, no seu sentido etimológico, se originam do latim e significa 

“entrelaçamento de fios, cordas, arames, com aberturas uniformes fixadas por 

malhas, formando uma espécie de tecido, onde os fios e as malhas moldam a forma 

simplória da rede. Os fios podem representar as linhas ou relações entre atores e 

órgãos, estes representando as malhas ou nós”.  

No viés científico, o termo rede pode ser detectado em múltiplas disciplinas e 

no estudo de diferentes fenômenos sociais. (LOIOLA e MOURA, 1997).  

Sob o olhar das ciências sociais, Colonomos (1995) afirma que rede é o 

compilado de relações sociais entre grupo de sujeitos e também entre os próprios 
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sujeitos. Aqui, destaca-se as redes sociais qualificando as inúmeras relações 

construídas de relações coletivas.  

As redes, segundo Silva et al (2006, p. 3) podem ser conceituadas como  

Sistemas compostos por ‘nós’ e conexões entre eles, que, nas ciências 
sociais, são representados por sujeitos sociais (indivíduos, grupos, 
organizações etc.) conectados por algum tipo de relação. De forma genérica, 
pode-se estudar o sistema visando apenas a entender como ele se comporta 
e como as conexões influenciam esse comportamento, com aplicações na 
área de saúde pública (e.g., estudos epidemiológicos), de tecnologia da 
informação (e.g., a mesma ideia para os vírus de computador), da sociologia 
(e.g., os movimentos sociais), da economia (e.g., mercados e economias de 
rede) e da matemática aplicada (otimização de algoritmos Silva, Matheus, 
parreiras, parreiras.  

 

O conceito trazido por Loiola e Moura (1997, p. 4), se ajusta perfeitamente ao 

objetivo do presente estudo quando traz que “...a rede constitui-se por meio de 

interações que visam à comunicação, à troca e ajuda mútua e emerge a partir dos 

interesses”. 

Em suma, uma rede é o conjunto de dois elementos: os atores (nós da rede) e 

as conexões estabelecidas por estes atores (as arestas) conforme Wasserman e 

Faust, (1994).  As redes representam uma estrutura ou topologia própria e esta 

estrutura pode ser analisada através de ferramentas de análise de redes sociais 

(RECUERO 2009). 

Tão importante quanto o conceito de redes, são os conceitos dos elementos 

que compõe estas redes trazidos por Wasseman e Faust, (1994).   

 

ATOR (actor): sujeitos ou grupos de sujeitos, corporações, comunidades, 
entidades etc. As redes podem ser divididas em: redes unimodais – formada 
por indivíduos do mesmo tipo; redes multimodais – formada por indivíduos 
diferentes. A relação de amizade entre colegas de trabalho de mesmo nível 
hierárquico caracteriza uma rede unimodal, enquanto a relação médico 
/paciente caracteriza uma rede multimodal; 

ELOS RELACIONAIS (relational ties): Relação que demonstra uma ligação 
ou transação de fluxos entre dois atores. Como exemplo podemos citar 
opiniões pessoais, troca de recursos etc; 

GRAFOS: Representa as relações orientadas e não orientadas, podendo ser 
mensuradas. 
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A característica determinante da Análise de Redes Sociais se comparado a 

outros métodos usados nas ciências sociais é o foco no relacionamento (FREY, 

PENNA, JUNIOR, 2005), e não é novidade a sua utilização para análises de redes 

formadas pelo financiamento eleitoral. Trabalhos neste sentido foram apresentados 

por Horochovski et al (2016), Estruturas de poder nas redes de financiamento político 

nas eleições de 2010 no Brasil; por Cervi, Horochovski e Junckes (2015), Redes de 

doadores e financiamento político em 2014: distinguindo doações para candidatos, 

partidos e comitês financeiros nas eleições presidenciais brasileiras e etc. 

Devido ao fato de que, no estudo das relações sociais, há condições de que 

se investigue os grupos de atores - individuais e coletivos - e as respectivas conexões 

estabelecidas entre si e entendendo que a análise de redes sociais constitui uma 

abordagem apropriada para a condução desta dissertação, escolhemos o programa 

Gephi como ferramenta para auxiliar a análise das redes de financiamento eleitoral 

abordadas neste estudo. 
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3 – METODOLGIA 

 

Este capítulo se presta a detalhar a metodologia adotada para alcançar os 

objetivos propostos na presente dissertação 

Para alcançar os resultados, a pesquisa foi realizada em três fases:  

1 - Planejamento, no qual foram escolhidos os anos eleitorais, o município e 

candidatos que comporiam o banco de dados para alimentar a ferramenta de análise 

de redes sociais, bem como a ferramenta de análise de redes sociais adequada para 

dar suporte ao estudo; 

 2 - Condução, que consistiu na coleta das planilhas de prestação de contas 

eleitorais nos anos escolhidos e manipulação das mesmas formando um banco de 

dados para alimentar a ferramenta de análise de redes sociais- o Gephi. Nesta etapa, 

a forma de abordagem pode ser identificada como abordagem quantitativa, pois se 

utiliza de ferramentas estatísticas na coleta e tratamento dos dados (RICHARDSON 

1999).  

3 - Etapa de análise dos grafos retornados pelo programa que nos 

permitiu identificar a topologia destas redes de financiamento, bem como suas 

similaridades e possíveis mudanças em relação às regras de financiamento de 

campanhas eleitorais ocorridas entre as duas eleições. As topologias são essenciais 

para que se possa compreender essas redes (AUGUSTO DE FRANCO 2008). 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A ciência não é a única maneira de acessar conhecimento e verdade, pois 

cientistas e homens comuns podem observar um mesmo objeto ou fenômeno. O que 

diferencia o conhecimento científico de outras práticas é a maneira pela qual o 

fenômeno é observado, buscando descobrir e explicar suas relações com outros 

fatos, conhecendo sua realidade além das aparências (MARCONI E LAKATOS, 

2003). O objetivo da ciência é descrever/interpretar/explicar/predizer a realidade e a 

pesquisa é utilizada como instrumento para adquirir conhecimento, tendo como 
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preceitos a resolução de problemas específicos e a formulação de teorias ou 

avaliação de teorias existentes (RICHARDSON, 2012). 

A pesquisa aplicada foca em questões presentes em instituições, 

organizações, grupos ou atores sociais se dedicando a identificar e analisar 

problemas existentes. Desta forma ela busca responder a questões formuladas de 

“clientes, atores sociais ou instituições”. (Thiollent, 2009, p.36). A pesquisa efetuada 

nesta dissertação possui características de uma pesquisa aplicada pois objetiva 

análise da eficácia de normas jurídicas.  Se for analisada sob o ponto de vista de seus 

objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva.  

As pesquisas descritivas visam discorrer sobre os aspectos de determinado 

fenômeno ou estabelecer o tipo de relação existente entre dois ou mais fenômenos. 

Ela se presta a descrever, registrar, analisar e interpretar tais fatos (MARCONI, 

LAKATOS, 2002). Numa pesquisa descritiva, o papel do pesquisador é descrever os 

fenômenos sem fazer nenhuma interferência (PRONADOV, 2013).  

Outra forma de se classificar uma pesquisa é a sua forma de abordagem. Esta 

dissertação apresenta características tanto da abordagem qualitativa, quanto 

quantitativa. Uma pesquisa pode se valer de ambas as técnicas. Segundo Goldenberg 

(2004) a integração da pesquisa quantitativa e qualitativa, permite uma ideia mais 

ampla e compreensível da complexidade de um problema vez que se utiliza de 

diferentes perspectivas e diferentes tipos de coleta e análise de dados. Partilham do 

mesmo entendimento, Strauss e Corbin, (2008). Para eles, um mesmo projeto de 

pesquisa pode-se utilizar das duas abordagens, e a ênfase em um dos tipos deverá 

ser decidida pelo pesquisador levando em conta sua convicção, o treinamento que 

possui ou pela natureza do trabalho estudado, fundamentando, assim, a busca por 

fontes alternativas de dados. Nesta dissertação predomina abordagem qualitativa, 

pois, embora se utiliza de ferramentas quantitativas, seu foco está no relacionamento 

entre os atores e o modo de análise dos resultados será pelo método indutivo.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 
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A coleta de dados foi efetuada em duas etapas: a primeira através de pesquisa 

bibliográfica onde foi feito busca, classificação e análise de artigos sobre o tema de 

financiamento de campanhas eleitoral, análise de redes sociais e também 

levantamento evolutivo da legislação sobre o primeiro tema. Segundo Luna (1999) 

uma pesquisa bibliográfica é o resumo dos principais trabalhos científicos sobre o 

tema escolhido e sua importância está no fato de fornecerem dados contemporâneos 

e relevantes. Tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a pesquisa documental, se 

utilizam de dados efetivos, porém na primeira, estes dados já foram analisados 

anteriormente (GIL, 2010). 

A segunda etapa se utilizou de ferramentas quantitativas. O emprego 

de ferramentas estatísticas na coleta e tratamento dos dados é característico da 

pesquisa quantitativa (RICHARDSON, 1999). A representação dos resultados é feita 

através de técnicas quantitativas de análise (MARCONI; LAKATOS, 2011).   

O estudo da topologia das redes sociais é essencial para sua compreensão 

segundo Augusto de Franco (2008). “A análise de redes sociais - ARS- interessa a 

pesquisadores de vários campos do conhecimento que, na tentativa de compreender 

o seu impacto sobre a vida social, deram origem a diversas metodologias de análise 

que têm como base as relações entre os indivíduos, em uma estrutura em forma de 

redes (SILVA, MATHEUS, PARREIRAS, PARREIRAS, 2006, p. 77)”.  

Nesta etapa, além de trabalhar os dados secundários obtidos nas prestações 

de contas eleitorais, foram produzidos também, dados primários.  

Para a realização da segunda etapa da pesquisa, foram necessários três 

passos:  

1) Obtenção das prestações de contas de todos os candidatos a Câmara de 

vereadores no município de Volta Redonda nas eleições de 2012 e 2016 

disponibilizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE em área específica para 

prestação de contas eleitorais.  

Em seguida foi feito um cruzamento das planilhas extraindo-se somente as que 

continham a prestação de contas dos partidos políticos que elegeram candidatos nas 
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duas eleições pois desta forma seria possível identificar mudanças na topologia 

destas redes nas duas eleições escolhidas para análise neste trabalho. 

2) De posse das planilhas, foi identificado as doações oriundas de pessoas 

jurídicas, pessoas físicas, dos diretórios e do próprio candidato. Em relação ao auto 

financiamento do próprio candidato, demandou atenção redobrada, pois hora este 

dinheiro era declarado no CPF do próprio, ora era declarado através do CNPJ. O auto 

financiamento foi separado em duas categorias de pessoa jurídica ou pessoa física, 

seguindo as informações de CNPJ ou CPF constante da planilha de prestação de 

contas.  

Um segundo trabalho foi efetuado na planilha de prestação de contas dos 

diretórios nas eleições de 2016. Nesta planilha, foi investigada a origem das doações 

recebidas. Este passo foi necessário devido ao fato de que, nas eleições de 2016, 

eram vedadas as doações de pessoas jurídicas a partidos, diretórios ou candidatos, 

desta forma, a investigação na origem das doações era ainda mais importante, visto 

que o trabalho visa verificar a eficácia da Lei.    

Foram encontrados repasses vindos do Fundo Partidário e também doações 

de pessoas físicas. Com os dados informados nas doações das pessoas físicas, foi 

feita pesquisa na internet a fim de verificar, entre estas pessoas, quem era proprietário 

de empresa.  Com o resultado dessa pesquisa, na planilha de prestação de contas 

dos diretórios partidários, nas eleições de 2016, foram identificadas doações oriundas 

de Pessoas Jurídicas (de forma indireta), de pessoas físicas e do fundo partidário.  

Finalmente as planilhas foram convertidas em arquivo do tipo CSV, formato 

suportado pela ferramenta de análise de redes sociais escolhida para dar suporte na 

identificação das topologias das redes de financiamento nos anos já citados acima. O 

programa analisa os dados inseridos e retorna os resultados através de grafos. O 

resultado levará ao desenho da topologia das redes de financiamento de campanhas 

eleitorais, bem como vai permitir identificar se há semelhanças entre elas, um dos 

objetivos específicos da pesquisa.  

3) Após concluídas as planilhas foram inseridas no programa Gephi. Que é 

uma ferramenta de análise de redes sociais. 
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Os grafos retornados pelo programa foram analisados e classificados em 

conformidade com a classificação das redes, segundo Paul Baran (1964). Ele fala 

que as redes sociais podem ser classificadas em três tipos: distribuída, centralizada 

e descentralizada (Figura 1).  

 
Figura 1 Diagramas das Redes de Paul Baran. Fonte: Baran (1964), p.2. 

 

 

A definição de cada um dos tipos foi apresentada por Baran (1964), Franco 

(2008) apud Recuero 2009, p.56),  

A rede centralizada é, portanto, aquela onde um nó centraliza a maior parte 

das conexões. Para Baran (1964), essa rede tem o formato de “estrela”. Já 

a rede descentralizada é aquela que possui vários centros, ou seja, a rede 

não é mantida conectada por um único nó, mas por um grupo pequeno de 

nós, conecta vários outros grupos. Finalmente, a rede distribuída é aquela 

onde todos os nós possuem mais ou menos a mesma quantidade de 

conexões e, como explica Franco (2008), não há valoração hierárquica 

desses nós. Para o autor, apenas esse terceiro tipo seria considerado uma 

rede efetivamente, embora Baran considere todos como modelos de redes. 

 

3. 3 ANÁLISE DOS DADOS 
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Para que o programa retornasse os grafos necessários para análise da 

topologia das redes de financiamento de campanhas algumas métricas foram 

utilizadas. 

“O primeiro cálculo realizado gera uma medida simples, derivada da 

associação direta entre nós e arestas. O grau, ou centralidade de grau, de um nó é 

obtido pela contagem do número de arestas/laços conectados a ele (JUNCKES, 

HOROCHOVSKI ET AL 2017, p.7) “, mostra o quão central é um determinado nó dentro 

de uma determinada rede. Em outras palavras, identifica a posição do ator dentro de 

uma rede (RECUERO, 2009). 

 A estatística utilizada para calcular o grau de centralidade possibilita medir a 

influência dos atores em uma rede através da ordenação dos financiadores, 

candidatos e agentes partidários (JUNCKES, HOROCHOVSKI ET AL 2017). 

Utilizamos também filtros para classificar a rede, dividindo-a em sub redes, 

grupos de nós conectados entre si, os “componentes conectados”. Este filtro permite 

definir comunidades em uma rede. Neste trabalho, o filtro foi utilizado para dividir as 

sub redes por cores como artifício visual.  

Também foram utilizados os filtros de classificação hierárquica. Estes filtros 

minimizam a rede através das métricas de grau, peso das arestas e medidas de 

centralidade.  

Finalizados os filtros, os grafos retornados serão analisados a seguir.  
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4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A pesquisa foi realizada por meio de coleta de dados no site do TSE - Tribunal, 

superior Eleitoral, em local específico para prestação de contas de campanhas.  

Inicialmente, há alguns esclarecimentos a serem apontados.  

Para as eleições de 2012, figuravam quatro atores como fontes doadores por 

força da Resolução n. 23.376, de 1º de março de 201211 , os próprios candidatos, os 

agentes partidários (partidos políticos através dos diretórios nacionais e estaduais, e 

seus comitês financeiros), as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As doações 

feitas através do próprio candidato, ora pode ser classificada como doação de pessoa 

jurídica “trata-se de figura jurídica especial e própria do sistema democrático Brasileiro 

(CLEVE, 2016, p. 62)”, ora como doação de pessoa física.  

Para Cleve, (2016, p. 62), a instituição da pessoa física candidato foi resultado 

da busca de mais transparência no processo de financiamento eleitoral. 

Importante destacar que a instituição dessa figura da "pessoa física 
candidato" já decorreu de uma busca de maior accountability e de maior 
controle e vigilância pela Justiça Eleitoral, a partir das eleições municipais de 
2006. Nesse sentido - e em outra característica muito própria do sistema de 
arrecadação e gastos de campanhas eleitorais no Brasil - todo e qualquer 
recurso arrecadado para campanha eleitoral, uma vez depositado nas contas 
respectivas, será gerenciado em um sistema normativo mais identificado com 
regras de direito público do que de direito privado. Um dos reflexos disso é, 
por exemplo, quando recursos sobram ao final da campanha: mesmo que os 
recursos tenham integralmente vindo da pessoa física candidato para a 
pessoa jurídica candidato, as sobras devem ser repassadas ao fundo 
partidário, cuja gestão obedece a regras de direito partidário e, portanto, de 
direito público. 

 

Já pra as eleições de 2016, figuravam como fontes doadoras12: os próprios 

candidatos, os agentes partidários (partidos políticos através dos diretórios nacionais 

e estaduais)13, o fundo partidário e as pessoas físicas. Agora, figuram como 

 
11 O Artigo 105 da Lei nº 9.504 de 30 de Setembro de 1997 prevê que “Até o dia 5 de março do ano 

da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos 
ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções 
necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou 
representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)”. 
12 Mudanças instituídas através da Resolução N. 23.463, DE 15 de dezembro de 2015. 
 
13 Para estas eleições não mais existe a figura dos comitês financeiros. Eles foram extinguidos pela 
legislação eleitoral a partir de 2015. 
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destinatários das doações, para as duas eleições, somente os partidos políticos e o 

próprio candidatos na sua personificação jurídica.  

Outra informação importante, é que, apesar dos partidos políticos figurarem 

como destinatários finais das verbas oriundas do financiamento de campanhas, em 

sua grande maioria, as verbas recebidas por eles são repassadas para os candidatos, 

não aparecendo em sua prestação de contas movimentação relevante diversa desta. 

Por último e não menos importante, embora a coleta de dados no site do TSE 

tenha sido feita na declaração de contas do candidato, a identificação adotada nesta 

pesquisa do destinatário final das doações de campanha não será nominal do 

candidato, mas sim pela denominação partidária, em outras palavras, o candidato 

será identificado através da legenda de seu partido. 

Estas informações são de suma importância para análise pretendida nesta 

dissertação, pois mudança significativa ocorreu na legislação regulamentadora nas 

duas eleições, visto que para as eleições de 2016, foi vedada a doação por pessoas 

jurídicas, ator doador que aparecia como protagonistas nas eleições anteriores. O 

trabalho de Cervi e Silva (2016, p.10), analisando a origem dos valores doados para 

o financiamento eleitoral nas eleições de 2010 e 2014, detectou que “predominam 

valores destinados por empresas aos comitês financeiros ou aos partidos. Dos R$ 

105 milhões transferidos das coligações aos candidatos, 67,4% tiveram origem em 

contribuições empresariais, enquanto dos R$ 427 milhões repassados pelos partidos, 

R$ 383 milhões (89,6%) foram doados originariamente por empresas.” Com a saída 

do principal ator doador, pretendemos investigar a nova configuração formada pelas 

redes de financiamento eleitoral. 

Comparando as regras vigentes nas duas eleições, sob o prisma dos atores 

doadores, pode-se observar a mudança na configuração destes atores conforme 

figuras 1 e 214. Verificaremos, portanto, se esta mudança também se fará presente 

nas redes de financiamento estudadas.  

 
14 Embora na campanha eleitoral de 2012, o repasse de recursos provenientes do Fundo de 
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário fosse permitido com fonte de origem 
de recursos, este dinheiro em sua grande maioria era feito de forma indireta, ou seja, repassado para 
os partidos políticos e só aí repassado para o candidato. Por este motivo o repasse oriundo deste não 
aparece de forma direta na figura 1. 
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Figura 2 – Representação dos atores doadores e receptores das redes de financiamento 
eleitoral de 2012 

 

 

 
Figura 3 - Representação dos atores doadores e receptores das redes de financiamento eleitoral 
de 2016 

 

 

 

A mudança na qualificação dos atores financiadores das eleições de 2012 e 

2016, em função das reformas ocorridas entre as duas eleições, abriu a possiblidade 

de se comparar se igual mudança ocorrerá nas redes de financiamento eleitoral 

destes anos se analisadas. Diante deste cenário, formulou-se a hipótese de que, as 

eleições de 2016, inegavelmente apresentaria em um primeiro momento, estrutura 

diferente das eleições de 2012, por força da Resolução imperativa que mudou as 

regras de financiamento para esta eleição. Porém esta topologia se manteria diante 
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de uma investigação mais profunda na origem das doações? Relembramos o cenário 

vivido nas eleições do ano de 1993, onde, embora houvesse vedação legal às 

doações de campanhas por pessoas jurídicas, o julgamento da CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) que investigou denúncias de irregularidade nas doações de 

campanhas do então Presidente Collor, mostrou que a vedação não inibiu a 

participação ativa das Pessoas Jurídicas naquele pleito. 

Superadas as ponderações iniciais, passaremos então para a análise dos 

grafos. 

O grafo resultante do trabalho de montagem de rede pode ser conferido nas 

Figuras 2 e 3, sendo que a figura 2 é a rede de financiamento de 2012 e a figura 3, 

de 2016. Os nós redondos representam os doadores, os nós quadrados, os 

receptores de recursos. As doações estão representadas pelas arestas. 

Nos grafos 2 e 3, foi utilizado filtro de segmentação que executa a clusterização 

no grafo. Esse processo é bastante utilizado na análise exploratória dos Grafos. Trata-

se do processo de classificar os nós ou os links (edges ou ligações) de forma que 

aqueles com determinados atributos ou propriedades similares fiquem no mesmo 

"conglomerado”. A clusterização particiona a rede a transformando em sub redes. 

Aqui, as sub redes foram classificadas por cores, onde cada cor representa uma sub 

rede de financiamento de campanha eleitoral. Também calculamos o grau de 

distribuição da rede de financiamento de campanha. No ano de 2012 foram 

encontrados apenas 3 componentes fracamente conectados e 146 componentes 

fortemente conectados. Já a distribuição para a rede de financiamento no ano de 2016 

encontrou também 3 componentes fracamente conectados e 93 componentes 

fortemente conectados. Estas características de rede fazem com que elas sejam 

altamente conectadas. Uma forma simples de entender o conceito de uma rede 

altamente conectada é comparando uma rede de contato entre as pessoas de uma 

cidadezinha onde as pessoas de uma família estão altamente conectadas entre si se 

comparadas às pessoas de outras famílias. Isto sugere que a mudança nas regras de 

financiamento de campanhas eleitorais, a princípio, não mudou a topologia destas 

redes, fato este que será verificado ao fim de todas as análises. 
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De igual forma, aplicamos medidas de centralidade nestes grafos. As medidas 

de centralidade vão permitir determinar a posição de um determinado ator na 

estrutura de um grafo. Assim vai ser possível descobrir quais os atores mais centrais, 

ou seja, com mais ligações. Nas redes deste estudo, os atores centrais são figurados 

pelos candidatos receptores das doações (relembrando que serão identificados pelos 

seus partidos) e em sua órbita, figuram os atores doadores (agentes partidários, 

pessoas físicas e pessoas jurídicas). 

 

Figura 4 – Grafo das Rede de Financiamento de Campanha Eleitoral do Município de Volta 
Redonda – Ano 2012 

 

LEGENDA 
    Partido Republicano – PRB  

     Partido Trabalhista Brasileiro – PTB  
     Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB  
     Partido Socialista Brasileiro – PSB  
     Partido Social Cristão – PSC  
     Partido Democrático Trabalhista – PDT  
     Partido Liberal -PR 
     Partido Progressista – PP 
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Figura 5 - Grafo Rede de Financiamento de Campanha Eleitoral do Município de Volta 
Redonda – Ano 2016 

 

LEGENDA 
    Partido Republicano – PRB  

     Partido Trabalhista Brasileiro – PTB  
     Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB  
     Partido Socialista Brasileiro – PSB  
     Partido Social Cristão – PSC  
     Partido Democrático Trabalhista – PDT  
     Partido Liberal -PR 
     Partido Progressista – PP 

 

Com base nos grafos pode-se perceber que o Partido Democrático Trabalhista 

- PDT e o Partido Progressista – PP, formaram as menores redes em ambos os anos. 

Já os Partido Republicano – PRB e o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB que 

figuravam como as maiores redes no ano de 2012, sofreram drásticas mudanças, 

sendo que para o PTB a mudança foi ainda maior, passando este a figurar como a 

segunda menor rede de financiamento no ano de 2016. Em valores, também é grande 

esta diferença, sendo que o montante declarado na prestação de contas do PTB no 

ano de 2012 foi o equivalente a R$ 47.726,00 e no ano de 2016, R$ 6.633,00 (valores 

demostrados na tabela 1). 
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Mudança inversa ocorre no Partido Socialista Brasileiro – PSB que em 2016 

se tornou uma das maiores redes visto que em 2012 era a terceira menor. 

Interessante observar que em termos de valores, o total arrecadado pelo partido em 

2016 foi menor que em 2012, porém a rede em 2016 apresentou mais nós, ou atores 

doadores que em 2012. 

Em suma, os grafos representativos das topologias das redes de financiamento 

eleitoral dos anos de 2012 e 2016 demonstraram que uma rede de financiamento 

robusta nem sempre representa valores em pecúnia superiores e sim, que o existem 

mais atores doadores formando arestas ou ligações em quantitativo maior. O inverso 

também é verdadeiro, ou seja, um partido com uma rede de financiamento menor não 

significa que este, tenha arrecadado um menor valor nas doações, fato que ficou 

evidenciado na rede do Partido Progressista no ano de 2012, onde ele figurou como 

a menor rede quando suas doações foram, em quantitativo, a quarta maior desta 

eleição. 

As métricas utilizadas até aqui, fazem uma análise primária, de forma estrutural 

das redes. Ela se presta a ajudar a identificar os atores e suas posições nas redes. A 

partir de agora, serão utilizados recursos de hierarquia para um estudo mais 

aprofundados destas redes.  

A técnica de análise de redes sociais permite verificar a posição relacional dos 

atores de forma agregada através de métricas hierarquizadas. Conforme Junckes, 

Horochovski et al (2017, p.7) 

Os filtros hierárquicos aplicados para a análise reduzem a rede utilizando as 
métricas de grau, o peso das arestas e as demais medidas de centralidade. 
A redução por eliminação dos nós que apresentam apenas uma conexão 
dispensa aqueles nós que não promovem conectividade na rede. O conjunto 
dos cálculos de centralidade e as operações de redução topológica revelam 
tanto as dinâmicas pelas quais os grupos se vinculam, quanto o desempenho 
dos sujeitos na rede.  

 

Nas redes abaixo colacionadas (figuras 3 e 4) objetivando facilitar a 

compreensão do leitor acerca da linguagem da técnica da ARS, esclarecemos que as 

pessoas físicas, os Agentes Partidários, as pessoas Jurídicas e os candidatos 

representados pela sigla de seus partidos representam os nós da rede e as conexões 



 
 

45 
 

existentes entre eles formam as arestas ou ligações, que de forma simplificada, 

representa os vínculos existentes entre os atores que se efetua por meio das 

contribuições eleitorais. 

 

  

Figura 6 – Grafo da Rede de Financiamento eleitoral (doadores) eleições Municipais Volta 
Redonda -2012 

 

  

 

O grafo da rede, apresenta os receptores das doações ao centro das sub redes 

formadas, por ser este, o componente principal da rede. É neles que se concentram 

todas as doações recebidas. Ao redor dos receptores, estão os atores doadores, 

formados pelas pessoas físicas, agente partidário e pessoa jurídica.  

O agente partidário e a Pessoa Jurídica, aparecem em tamanho maior em 

função do montante doado e um pouco mais afastado para facilitar a visualização dos 

vínculos que estes estabelecem com seus receptores. 

Pessoas Físicas 
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No ano de 2012 (figura 1), o agente partidário aparece repassando verbas a 

todos os candidatos, enquanto que em 2016 (figura 6), o repasse não acontece para 

o PP. 

Já a Pessoa Jurídica aparece doando para os partidos, PMDB, PDT, PR, PP, 

PRB e PTB no ano de 2012 (figura 1), e não figura como ator doador nas eleições 

de 2016 (figura 6). 

 

Figura 7 – Grafo da Rede de Financiamento eleitoral (doadores) eleições Municipais Volta 
Redonda -2016 

 

 

 
  

A métrica utilizada nestes grafos foi a modularidade de classes que é um 

algoritmo para detecção de comunidades, ou seja, o programa separa o componente 

gigante em várias sub redes, uma para cada candidato e seus doadores.  Ao centro, 

figuram os candidatos e em torno, seus doadores ligados por suas arestas. Como 

atributo do Ranking da rede, escolhemos o grau de saída.  Desta forma, o grafo 

mostra os atores da rede classificados de acordo com o montante doado por cada 

financiador. Isso para que os agentes doadores contribuintes com maiores valores, 

sejam representados em tamanhos maiores. 

Pessoas Físicas 
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Assim, como se pode perceber por meio do grafo 3, as pessoas jurídicas, na 

eleição de 2012, foram os maiores doadores para as campanhas eleitorais. Em 

valores, do total divulgado na prestação de contas de R$ 464.989,00, elas foram 

responsáveis por R$ 340.652,00 do valor arrecadado.  Diante deste fato, fica claro 

que as pessoas jurídicas foram responsáveis pelo maior fluxo das doações 

assumindo uma posição relevante na rede que pode ser confirmada com a espessura 

das arestas que demonstram o seu vínculo com os partidos e candidatos. Em seguida 

vem as doações das pessoas físicas representando R$ 98.038,00. Embora o 

montante doado pelas pessoas físicas represente menos de 1/3 do valor aferido pelas 

PJ, elas assumem papel de principal financiador em algumas sub redes, visto que as 

pessoas jurídicas não doaram a todos os candidatos. Por último, os agentes 

partidários, sendo o repasse destes no valor de R$ 26.299,00. Estes atores, nas 

eleições de 2012 assumem uma posição secundária na rede. 

Cenário diferente pode ser observado na figura 4, e não poderia ser diferente, 

pois as regras de financiamento de campanha para estas eleições eram diferentes 

das regras vigentes nas eleições representadas na figura 3.  Nestas eleições, 

estavam vedadas as doações oriundas de pessoas jurídicas. Neste grafo o principal 

ator financiador para estas eleições é o agente partidário. Do total arrecadado R$ 

269.338,00, foi responsável por 43% deste montante, sendo o equivalente a R$ 

115.652,00. Novamente a espessura das arestas demonstram a relevância do vínculo 

existente entre este ator – o Agente partidário e os receptores de seus repasses. Já 

as pessoas físicas foram responsáveis por R$ 153.736,00.  

É considerável a diferença do fluxo de dinheiro se comparadas as duas 

eleições conforme demonstrado na Tabela 1.  Os dados demonstrados nos grafos 

fundamentam o porquê da grande preocupação que sempre existiu sobre a influência 

do poder econômico no sufrágio universal.  
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Tabela 1 - Valores da Prestação de Contas dos Candidatos Anos 2012 e 2016 – Volta 

Redonda  

 

Partidos   2012 2016 

PRB 

 

PTB 

 

 PMDB  

 

PSB 

 
PSC 

 

PDT 

  

PR 

 

PP 
 

  R$79.520,00  

  

R$47.726,00  

  

R$90.088,00  

  

R$36.500,00  

 
 

R$85.089,00  

  

R$ 2.899,00  

  

R$43.400,00   

R$49.767,00  

 
 

 

R$ 4.319,00 

 

R$ 6.633,00 

 

R$ 92.172,00 

 

R$ 35.565,00 

 
R$ 46.271,00 

 

R$ 18.923,00 

 

R$ 45.455,00 

 

R$ 20.000,00 

 

  

Total   R$   464.989,00  R$   269.338,00  
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 2 - Valores da Prestação de Contas por categoria dos Agentes Doadores Anos 2012 

e 2016 – Volta Redonda  

 

Ano Pessoa Física Agentes 
Partidários 

Pessoa 
Jurídica 

Total Arrecadado 

2012 

 

2016 

 
 

R$ 98.038,00  
 

R$ 153.736,00 
 

R$ 26.299,00  
 

R$ 115.652,00 
 

R$ 340.652,00  
 

- 

R$ 

464.989,00 

R$269.338,00 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Dando continuidade na análise, as redes de financiamento de campanhas 

eleitorais podem ser classificadas como redes centralizadas, em conformidade ao 

diagrama de Baran (1964) apresentado na figura 1. Estas redes possuem formato de 

estrela devido ao fato de que um nó, ou autor, centraliza a maior parte das conexões. 

De igual forma observamos que as redes de financiamento de campanhas eleitorais 

nos anos de 2012 e 2016 apresentam, topologias semelhantes.  

O parágrafo acima, atinge dois dos objetivos específicos desta dissertação. 

São eles: identificar qual a topologia das redes de financiamento de campanhas nos 

anos de 2012 e 2016 e comparar estas topologias identificando se são similares ou 

não.  

 Agora, para alcançar o terceiro objetivo, que é avaliar a eficácia das mudanças 

ocorridas nas normas de financiamento eleitoral de campanhas tendo por parâmetro 

desta avaliação a fundamentação da modificação destas normas buscando alcançar 

mais transparência e equidade no processo eleitoral, precisaremos testar o 

pressuposto adotado inicialmente. Adiante, será apresentado o grafo representante 

da rede de financiamento formada através dos dados da prestação de contas dos 

diretórios Estaduais que auxiliará nesta empreitada.  

No caminho a ser percorrido para testar a hipótese apresentada, era preciso 

ter certeza da origem de todas as doações recebidas pelos candidatos a vereadores 

escolhidos na presente pesquisa. O objetivo é averiguar se nenhuma delas é oriunda 

de doações de Pessoas Jurídicas, visto que elas, nesta eleição, não poderiam figurar 

como atores doadores de forma direta ou indireta por força de lei. 

Para tanto tratamos de “seguir a origem do dinheiro” declarado na prestação 

de contas destes candidatos. Como origem dos candidatos havia dois atores 

doadores, as pessoas físicas e o diretório Municipal. Buscamos então a prestação de 

contas do Diretório Municipal, onde figurava um ator doador somente, o Diretório 

Estadual. Foi desta forma que chegamos ao grafo representativo da rede de 

financiamento de campanha do Diretório Estadual que será apresentado a seguir. 

Consideramos este segundo grafo a realidade da topologia das redes de 

financiamento de campanha eleitoral no ano de 2016 no que diz respeito aos reais 

atores doadores desta campanha. 
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Figura 8– Grafo da Rede de financiamento de campanha do Diretório Estadual -2016 

 

 

 

A mesma métrica utilizada nos grafos das figuras 3 e 4, foi utilizada para grafo 

5 que foi a modularidade de classes que é um algoritmo para detecção de 

comunidades. 

Como já dito anteriormente, quando analisados os grafos a partir dos atores 

doadores de campanha, identifica-se na campanha de 2012 que o maior financiador 

destas eleições foram as Pessoas Jurídicas seguidas pelos valores oriundos das 

pessoas físicas.  A mesma análise feita nas eleições de 2016, mostra um único grande 

financiador, o Agente Partidário.  

No entanto, partimos do pressuposto que numa investigação aprofundada, 

encontraríamos as empresas figurando como doadoras também nestas eleições. 

Desse modo, partimos para análise do grafo que mostra o que entendemos ser 
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verdadeiramente os atores doadores da rede de financiamento eleitoral nas eleições 

de 2016.  

Como complemento facilitador visual desta última análise, trouxemos as 

mesmas figuras apresentadas inicialmente nesta seção, desta vez retratando os 

atores doadores das redes de financiamento eleitoral de campanhas nas eleições 

Municipais de Volta Redonda nos anos de 2012 e 2016, respectivamente 

 

Figura 2 – Representação dos atores doadores e receptores das redes de financiamento 
eleitoral de 2012 
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Figura 9 - Representação dos atores doadores e receptores das redes de financiamento 
eleitoral de 2016 – Diretórios 

 

 

 

         Como se pode notar, através da análise complementar do último grafo, pode-se 

constatar que a rede de financiamento de campanha do diretório estadual, tem como 

ator financiador principal, o Fundo Partidário. Em segundo lugar, aparecem as 

doações das pessoas físicas. Cabe salientar que este ator doador só efetuou doações 

para três diretórios, o PMDB, PRB e PR. Ocorre que aparece ainda um terceiro ator 

doador, as pessoas jurídicas, doando para os diretórios do PP e PMDB. Diante deste 

fato, fica claro que as pessoas jurídicas, não obstante haver vedação legal para sua 

participação como doadores de campanha nestas eleições, ainda assim fizeram parte 

destas redes, de forma indireta, sendo suas doações efetuadas através do CPF dos 

proprietários destas empresas.  

Infelizmente, não aferimos o quantitativo efetivo do valor de dinheiro doado por 

pessoas jurídicas que chegou aos candidatos a vereadores em Volta Redonda, pois 

o trabalho demandaria em demasiado esforço de esmiuçar a prestação de contas de 
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forma inversa do que foi efetuado para este trabalho15. De qualquer forma, não 

impede de demonstrar o peso destas doações a nível Estadual. O valor total 

declarado das doações recebidas pelo Diretório Estadual do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB em 2016, foi de R$ 6.066.478,03. Deste total, R$ 

1.870.700,00 foi de repasse do Fundo Partidário, e R$ 4.195.778,03 de doações de 

Pessoas físicas. Ocorre que na pesquisa efetuada para esta dissertação, deste 

montante de pouco mais de quatro milhões e cem mil reais, mais de R$ 2.923.500,00 

foi doado por pessoas proprietárias de grandes empresas dos mais variados ramos 

como construtoras, concessionárias de carros, donos de grandes shoppings centers 

etc. 

Destarte, da análise das tabelas e grafos apresentados, é possível inferir que, 

tanto nas eleições 2012 quanto nas eleições 2016, as pessoas jurídicas figuraram 

como atores doadores protagonistas destas campanhas. Nas eleições de 2012, de 

forma direta, e nas eleições de 2016, aparecendo de forma indireta com valores 

doados através dos donos destas empresas. O fundo Partidário aparece como 

segundo principal ator doador destas redes, em 2016, seguido das doações das 

pessoas físicas que doaram valores quase que equivalentes aos repassados pelo 

fundo partidário. O interessante nas doações de 2016 é que 99% das doações de 

pessoas físicas se concentram em um único partido, o PMDB.  

A forma de atuação das pessoas jurídicas (empresas) nas eleições de 2016, 

muito se assemelha a forma de como eram feitas às chamadas doações ocultas, 

prática permitida até o ano de 2015.  A prática foi bem explicada por Cléve (2016 

p.18) em sua dissertação.  

Com esta prática, os políticos podiam omitir que receberam a doação de uma 
determinada empresa, cumprindo favores durante seu mandato sem 
aparentar nenhuma relação financeira entre eles. Esse tipo de doação 
funciona da seguinte forma: em vez de passar o dinheiro diretamente a um 
candidato, a verba cai antes no caixa único de um partido ou comitê eleitoral, 
onde é misturado a outras doações e dinheiro de outras fontes. A quantia só 
é repassada posteriormente ao candidato, o que torna o rastreamento do 
dinheiro impossível. A prática era comum em quase todos os partidos. 

 

 
15 Para que pudéssemos demonstrar os valores em reais repassados pelos diretórios que identificamos 
haver recebido doações significativas de dono de empresas, seria preciso trabalhar também a planilha 
de gastos destes diretórios. Este trabalho demandaria em um tempo que não dispúnhamos e, como o 
objetivo da pesquisa era verificar a participação ou não das empresas como financiadoras de 
campanha, sugerimos para próxima pesquisa este trabalho. 
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Diante dos fatos apresentados a partir da análise dos grafos da prestação de 

contas do Diretório Estadual, constatou-se que o resultado confirma em parte, a 

hipótese formulada quando esta partiu do pressuposto de que, de alguma forma, as 

empresas continuariam a participar como atores financiadores. 

Inicialmente, destacamos que as mudanças ocorridas nas regras de 

financiamento de campanha eleitoral, objetivando o aumento da transparência e 

consequentemente níveis mais significativos de accountability, bem como garantir a 

máxima igualdade na disputa eleitoral, atingiu em cheio, o principal ator doador do 

financiamento eleitoral, as empresas. Diante deste fato, a hipótese formulada era de 

que, devido ao fato de a lei modificar a configuração dos atores financiadores do 

processo eleitoral, a topologia destas redes também mudaria. Na análise topológica 

das redes de financiamento de campanha de 2012 e 2016 identificou, a ambas como 

redes centralizadas. Na definição de Franco (2008, p. 1) uma rede centralizada “é 

aquela que configura o padrão um-com-todos, enquanto que rede distribuída é aquela 

que configura o padrão todos-com-todos”.  Ao contrário do que se supôs, as duas 

redes apresentam a mesma topologia, sendo diferente os atores doadores nestas 

redes, pois os atores receptores permaneceram os mesmos. 

Apesar da classificação topológica não ter apresentado classificação diversa, 

é inegável que a edição das normas que afastaram o principal ator doador de 

campanhas até o ano de 2015, transparece no montante do valor doado nas duas 

eleições, conforme apresentado na Tabela 1. Os valores diminuíram de R$ 

464.989,00 em, 2012 para R$   269.338,00 em 2016. A diferença expressa mais de 

R$ 195.000,00 de uma eleição para outra. Ora, quando o estudo se aprofunda de 

forma a perseguir a origem do dinheiro, o cenário encontrado é diferente pois, 

somente na prestação de contas de um diretório, as empresas foram responsáveis 

por mais de 40% das doações, sendo este valor equivalente a R$ 2.923.500,00. 

A constatação do ator doador Pessoa Jurídica ativo nas redes de 

financiamento de campanha de Diretórios Estaduais, e sua expressiva contribuição 

não deixa dúvidas quanto a ineficácia da lei em afastar estes atores e de igual forma 

em garantir o princípio da máxima igualdade na disputa eleitoral. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar a topologia das 

redes de financiamento de campanha eleitoral dos anos de 2012 e 2016, no município 

de Volta Redonda-RJ bem como verificar a eficácia das novas normas de 

financiamento de campanha editadas entre as duas eleições, tendo por base a busca 

do aumento da transparência resultando em níveis mais significativos de 

accountability e a garantia do princípio constitucional da máxima igualdade na disputa 

eleitoral. Os resultados deste estudo podem fornecer dados que auxiliem na análise 

de eficácia social de uma norma jurídica. 

Diante dos dados encontrados na pesquisa, o que se pode inferir é que as 

redes de financiamento de campanha eleitoral nas eleições de 2012 e 2016, formam 

uma rede altamente conectada com formato de estrela, característica de uma rede 

centralizada. Numa rede centralizada um nó centraliza a maior parte das conexões. 

Este evento foi facilmente observado nas sub redes formadas nos grafos 

apresentados. Em cada sub rede, o candidato representa o nó central concentrando 

a maior parte das conexões, ou doações de campanha. 

Pode-se constatar também que as regras de financiamento de campanha, não 

mudaram a topologia das redes de financiamento de campanhas eleitorais, o que 

houve, na realidade, foi a retirada de um ator doador, a Pessoa Jurídica para as 

eleições de 2016. A similaridade encontrada na topologia das redes de financiamento 

de campanha eleitoral de 2012 e 2016, refuta, em parte o pressuposto formulado, 

visto que era esperado, num primeiro momento, mudança na estrutura destas redes. 

Como já dito anteriormente, o pressuposto apresentado no início do trabalho, 

foi parcialmente refutado pela identificação e constatação da similaridade nas redes 

de financiamento de campanha adotadas neste estudo. Ocorre que deduzimos, que, 

numa investigação aprofundada na origem dos recursos, encontraríamos os mesmos 

atores doadores em ambas as redes. 

O grafo representativo da prestação de contas do Diretório Estadual do PMDB 

no Rio de Janeiro nas eleições de 2016 confirma a presunção inicial, visto que do 

valor total arrecadado de R$ 6.066.478,03, o montante de R$ 4.195.778,03 foi 

declarado como doações de Pessoas físicas. Decorre que num trabalho que foi feito 
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no sentido de seguir a origem do dinheiro, ficou constado que deste valor mais de R$ 

2.923.500,00 foi doado por pessoas proprietárias de grandes empresas dos mais 

variados níveis do setor econômico do país. 

De posse de todos os dados retornados pela pesquisa, foi possível avançar 

nos objetivos específicos do trabalho, no sentido de avaliar a eficácia das mudanças 

ocorridas nas normas de financiamento eleitoral de campanha tendo por parâmetro 

desta avaliação a fundamentação da modificação destas normas, quais sejam, 

alcançar mais transparência e equidade no processo de eleitoral.  

A primeira norma, a Resolução n. 23.406, expedida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), fundamentada, como já expusemos no capítulo de referencial teórico, 

na busca do aumento da transparência e  accountability que permitiu as doações de 

campanha eleitoral por pessoas e institui a obrigatoriedade de prestação de contas 

eleitorais, se, analisadas sob a ótica da eficácia da norma, observando as suas duas 

dimensões, é inegável que esta norma atingiu sua eficácia jurídica e social, quando, 

a partir do momento em que foi expedida, já passou a produzir seus efeitos sem 

necessidade de nenhuma outra normativa legal e, num segundo momento, quando 

todos os implicados nesta norma passam a prestar contas nos moldes exigidos por 

esta. 

Avançando na análise, o julgamento da ADI n° 4.650  em 2015 e ratificada pela 

Lei n° 13.165/2015 que implicou em mudanças que declarou a inconstitucionalidade 

das doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais e para o financiamento 

dos partidos políticos, a eficácia jurídica é atingida, começando esta norma a surtir 

seus efeitos já para as eleições de 2016.  

No entanto, quando analisada a eficácia social, que importa efetivo acatamento 

por parte da sociedade em aceitar e obedecer a norma, pode-se dizer que ela se 

tornou ineficaz, visto que as empresas continuaram doando de forma indireta. Diante 

dos números expressivos apesentados nesta pesquisa, é inegável que a norma não 

conseguiu afastar a atuação do poder econômico nas eleições e que não consegue 

ainda, garantir aos candidatos o princípio da máxima igualdade na disputa eleitoral 

em seu amplo sentido.  

Pior ainda, os artifícios utilizados de modo a "burlar" a lei e garantir que as 

empresas continuem atuando como agentes financiadores da justiça eleitoral, atinge 
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em cheio, a busca por maior transparência e accountability na disputa eleitoral. Neste 

momento o trabalho atinge todos os objetivos, gerais e específicos que foram 

propostos.  

As análises apresentadas, se fizeram possíveis devido a todo suporte analítico 

que a bibliografia escolhida forneceu. A literatura sobre o financiamento de campanha 

eleitoral nos permitiu aprofundar no tema, mostrando a evolução destas normas e o 

anseio que gerou a necessidade de mudança. O mergulho na ARS deu suporte 

necessário para o entendimento da tecnologia adequada para o método empregado. 

Já a metodologia eleita para o trabalho deu suporte para que todas as informações 

fossem coletadas, segregadas e analisadas numa ordem clara e concisa. Dada a 

importância do tema, sugerimos para trabalhos futuros, investigação na planilha de 

prestação de contas dos diretórios em outras eleições inclusive em âmbito nacional.  

Esta dissertação termina relembrando que as regras do financiamento de 

campanha eleitoral que vigoravam antes das mudanças, não conseguiam defender o 

sufrágio contra a influência do poder econômico garantindo a igualdade na disputa 

eleitoral e tão pouco alcançar transparência nos processos eleitorais. Este anseio foi 

pedra fundamental para o início das mudanças. Ocorre que hoje, cinco anos após o 

início destas “reformas” constatou-se que, em alguma escala, estes direitos ainda 

precisam ser resguardados. Adequa-se perfeitamente nesta narrativa adaptação da 

famosa frase de Giuseppe di Lampedusa “Tudo mudou, mas tudo permaneceu como 

estava”. 
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APÊNDICE 
 

 Neste apêndice, apresentamos os dados das planilhas que serviram de 

base para a presente pesquisa em forma de tabelas. 

  

1 - Tabela dos candidatos eleitos ao cargo de vereador em Volta Redonda- RJ e seus 
respectivos partidos 

 

ELEIÇÕES 2012 
 

ELEIÇÕES 2016 
 

Baltazar  PRB Pastor Washington PRB 

Granato  PTB Fabio Buchecha PTB 

José Martins de Assis PMDB José Martins de Assis PMDB 

America Tereza  PMDB Laydson Carlos PMDB 

    Paulinho do Raio X PMDB 

    Fernando Martins PMDB 

Simar-o Baixinho do 
Estádio  

PSB Nilton Alves de Faria PSB 

    Jari de Oliveira PSB 

Sidney (dinho)  PSC Mauricio Pessoa PSC 

José Augusto  PDT José Augusto PDT 

Edson Quinto  PR Edson Quinto PR 

    Luciano Mineirinho PR 

Adão  PP Novaes PP 

Novaes  PP     

Elaborado pela autora 
 

 

 

 

2 - Tabela da Prestação de contas dos candidatos a vereadores – Eleições 2012 – Volta 
Redonda – RJ 

 

CPF/CNPJ NOME DO DOADOR CANDIDATO  VALOR  

***.***130 ADÃO HENRIQUE 
MOREIRA 

ADÃO HENRIQUE MOREIRA  R$ 700,00  

***.***117 COMITE FINNANCEIRO 
MUNICIPAL 

ADÃO HENRIQUE MOREIRA  R$ 913,00  

***.***734 LUCIOMAR 
SANTAGUEDA DO 
NASCIMENTO 

ADÃO HENRIQUE MOREIRA  R$ 510,00  

***.***934 LUCIOMAR 
SANTAGUEDA DO 
NASCIMENTO 

ADÃO HENRIQUE MOREIRA  R$ 2.248,00  

***.***704 ANDRE DE MATOS 
FONSECA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 900,00  

***.***764 ANDREIA MAIA DE 
ASSOMPAO 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  
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***.***198 ANTONIO FRANCISCO 
NETO 

AMÉRICA TEREZA  R$ 788,00  

***.***415 CARLOS ROBERTO DE 
PAULA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***715 CARLOS ROBERTO DE 
PAULA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***788 CLAUDIA MARGARETH 
SILVA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***131 COMPANHIA 
METALURGICA PRADA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 
15.000,00  

***.***725 DENILSON LOPES AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***701 EDUARDO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***738 FLAVIA CRISTIANE DA 
SILVA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***780 FRANCISCA ALDENIRA 
CARDOSO DE SOUZA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 700,00  

***.***761 HELOINE MARIA DE 
ALMEIDA GESSEL 

AMÉRICA TEREZA  R$ 700,00  

***.***194 IC O PAULA 
ESTACIONAMENTO ME 

AMÉRICA TEREZA  R$ 
15.000,00  

***.***194 IC O PAULA 
ESTACIONAMENTO ME 

AMÉRICA TEREZA  R$ 2.000,00  

***.***772 NELSON DIAS DE 
CARVALHO 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***133 PUBLICAR DIVULGA ES 
LTDA ME 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***715 RONALDO DO 
NASCIMENTO 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.000,00  

***.***701 SIMONE APARECIDA 
MONTEIRO 

AMÉRICA TEREZA  R$ 700,00  

***.***162 TEMPO LIVRE MOTOS 
LTDA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 5.000,00  

***.***765 VANDER FERNANDES 
MOREIRA 

AMÉRICA TEREZA  R$ 1.200,00  

***.***131  COMPANHIA 
METALURGICA PRADA 

EDSON QUINTO  R$ 
15.000,00  

***.***794 ALDINEI MARTINS 
GUIMARAES 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***717 ALINE FONSECA DE 
OLIVEIRA 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***100 AR DE CARVALHO 
OFICINA DE AUTOS ME 

EDSON QUINTO  R$ 5.000,00  

***.***756 DANIELE PINHEIRO 
CAERES 

EDSON QUINTO  R$ 1.000,00  

***.***768 DINARTE CAMILO 
LOUZADA 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***104 EDSON CARLOS QUINTO EDSON QUINTO  R$ 5.500,00  

***.***772 ELICIO CARLOS QUINTO EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***729 FRANCIELAINE 
RODRIGUES DUTRA 
GUILARDUCCI 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***706 GLENDA RENATA NEVES 
DA SILVA 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***169 J. CORREA NETO 
COMERCIO ME 

EDSON QUINTO  R$ 5.000,00  

***.***700 JOSE DOS SANTOS 
COSTA 

EDSON QUINTO  R$ 1.000,00  
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***.***757 MARCELO GUILARDUCCI 
RODRIGUES 

EDSON QUINTO  R$ 1.700,00  

***.***668 MARIA LUIZA RIBEIRO 
QUINTO 

EDSON QUINTO  R$ 500,00  

***.***768 NEUZA HELENA RANGEL EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***771 PAULO ARAUJO EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***738 TEREZINHA FONSECA 
DE OLIVEIRA 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***701 THAYANA DA SILVA 
DUARTE 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***721 VALTANIA OLIVEIRA DA 
SILVA 

EDSON QUINTO  R$ 1.000,00  

***.***702 VANESSA ERICA DO 
CARMO 

EDSON QUINTO  R$ 700,00  

***.***131 COMPANHIA 
METALURGICA PRADA 

FRANCISCO NOVAES FILHO  R$ 
15.000,00  

***.***196 FRANCISCO NOVAES 
FILHO 

FRANCISCO NOVAES FILHO  R$ 
41.196,00  

***.***117 COMITE FINNANCEIRO 
MUNICIPAL 

JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 913,00  

***.***131 COMPANHIA 
METALURGICA PRADA 

JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 
15.000,00  

***.***117 DIRETÓRIO NACIONAL JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 4.986,00  

***.***175 JOSÉ AUGUSTO DE 
MIRANDA 

JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 
12.000,00  

***.***799 BRENO FREDERICO 
FARIA RODRIGUES 

NILTON ALVES DE FARIA  R$ 850,00  

***.***117 COMITE FINNANCEIRO 
MUNICIPAL 

NILTON ALVES DE FARIA  R$ 913,00  

***.***704 IRENE MARIA FARIA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 5.000,00  

***.***101 NILTON ALVES DE FARIA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 2.000,00  

***.***779 ANA CLAUDIA DOS 
SANTOS PEIXOTO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.300,00  

***.***780 APARECIDA MARCELINA 
LOBAO BORGES 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***787 CARLOS ANTONIO LECIO PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***775 CAROLINE ALVARENGA 
DA CUNHA DUARTE 
SILVA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***131 COMPANHIA 
METALURGICA PRADA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 
15.000,00  

***.***773 CRISTIANO ALTIERIS 
CECILIO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 2.280,00  

***.***773 DANIELA FONSECA 
ALBUQUERQUE 
FERREIRA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.368,00  

***.***706 DAYSE FERREIRA LEITE PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.368,00  

***.***710 DECIO CAMPOS PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 3.500,00  

***.***704 DENISE RODRIGUES 
CASTELLO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***702 DEYVES RIBEIRO DE 
SOUZA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***704 DIRLENI NICOLAU 
TOLENTINO CASTRO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.368,00  

***.***719 EDENILSON ALVES 
PEREIRA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 2.200,00  
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***.***759 ELIANE DA GLORIA DA 
SILVA RIBEIRO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***759 GILDA HELENA 
ABRANTES NOGUEIRA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***730 IRENI JESUINO 
MACHADO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***753 JOSE MARIA DE 
CARVALHO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 2.000,00  

***.***768 JOSE WALTER 
CARVALHO DE CASTRO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 3.250,00  

***.***771 JOSIMAR ALVARENGA PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.368,00  

***.***774 KELEN CRISTINA NUNES 
DE ONOFRE 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.000,00  

***.***749 LEVI GAMA PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 3.000,00  

***.***704 MARIA ADELIA M DE 
CARVALHO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 200,00  

***.***787 MARIA DA GLORIA DE 
ALMEIDA MOTTA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***753 MARLI DA NOBREGA 
MOURA PEREIRA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 2.400,00  

***.***700 PATRICIA MARIA 
MACHADO GIL 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***100 PAULO CESAR 
BALTAZAR DA NOBREGA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 4.200,00  

***.***720 PEDRO ALVES DE 
SOUZA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 2.213,00  

***.***795 PHILIPPE WONHRATH 
NOBREGA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.638,00  

***.***168 PORTAL DA SAUDADE 
CEMITERIO PARQUE 
LTDA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 6.000,00  

***.***116 POSTO RODOVIA DO 
ADÃO LTDA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 5.658,00  

***.***760 RAMON ARAUJO PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.555,00  

***.***753 ROSILENE MARIA DA 
SILVA DE PAULA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.368,00  

***.***122 S R BIANCO 
ULTRASSONOGRAFIA 
DIAGNOSTICO LTDA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 800,00  

***.***720 SANDRA INEZ DE 
OLIVEIRA 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 4.000,00  

***.***717 SARA TOLENTINO DIAS PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.243,00  

***.***797 SIDNEI DE FREITAS 
BRANDAO 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 1.037,00  

***.***722 THIAGO ALBUQUERQUE 
MADUREIRA NEVES 

PAULO CESAR BALTAZAR 
NOBREGA 

 R$ 746,00  

***.***198  ANTÔNIO FRANCISCO 
NETO PREFEITO 

WASHINGTON GRANATO  R$ 913,00  

***.***873 AFONSO VIEIRA ADOS 
SANTOS FILHO 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***778 ARMANDO BARCELOS 
MAGALHÃES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***793 BRUNA ARACELI MARIO WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***131 CAMPANHIA 
METALURGICA PRADA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 
15.000,00  
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***.***615 CARLOS ROBERTO DA 
SILVA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***754 CATIANE DE DEUS 
OLIVEIRA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 2.394,00  

***.***793 CENIRA MOREIRA 
GODOY 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***779 DIONÉIA DA SILVA 
NUNES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***786 ELISANGELA AP. GODOY 
ALVES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***719 ELISÂNGELA FÉLIX DA 
SILVA SOARES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 700,00  

***.***791 ENI OLIVEIRA AQUINO WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***801 EVANDA ANGELA 
PEREIRA DE OLIVEIRA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***722 FABIANE DE FATIMA 
PENAFORT VIANA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 1.533,00  

***.***705 GABRIEL TADEU TREPIN 
GRANATO COSTA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 500,00  

***.***715 GERALDO COSTA WASHINGTON GRANATO  R$ 2.200,00  

***.***769 GRAZIELLE TREPIN 
GRANATO COSTA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 1.900,00  

***.***720 HIROKO CHOKYU WASHINGTON GRANATO  R$ 2.500,00  

***.***700 HIROMILDE BERTUCIO 
DINIZ 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***704 JOÃO ABELIZÁRIO DA 
SILVA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***736 MARCIA CRISTINA 
MENEZES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***700 MARIA DO CARMO 
FERREIRA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 2.100,00  

***.***772 MÁRIO LOPES DE ASSIS WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***758 NIELZO MORAES 
SOARES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***752 RENATA ALVES VIANA WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***706 SARA RIBEIRO MARTINS 
GUIMARÃES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***782 SHEILA MARIA OLIVEIRA 
TAVARES 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***157 SUINÃ DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 586,00  

***.***768 TADEU BOARI DE 
ARRUDA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 600,00  

***.***158 WASHINGTON TADEU 
GRANATO COSTA 

WASHINGTON GRANATO  R$ 3.500,00  

***.***794 WENDELL COSTA LAMAS WASHINGTON GRANATO  R$ 3.100,00  

***.***193 ALIANÇA RETIRO VR 
COMÉRCIO DE GNV 
LTDA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.161,00  

***.***742 AMARILDO SOUZA DE 
OLIVEIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 2.500,00  

***.***788 ANDERSON CLÁUDIO 
FERREIRA CARVALHO 

WELDERSON SIDNEY  R$ 3.000,00  

***.***749 ANDREA DE AZEVEDO 
SOUZA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***753 ANTONIO DE FÁTIMA 
PASSOS 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***708 ARILDO ALVES DA SILVA WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  
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***.***704 AROLDO DE SOUZA 
LOURENÇO 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***727 BRUNO DA SILVA 
FERREIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***710 BRUNO DA SILVA SERPA WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***706 CLÁUDIO JOSÉ MOTTA 
DO NASCIMENTO 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***117 COMITE FINNANCEIRO 
MUNICIPAL 

WELDERSON SIDNEY  R$ 788,00  

***.***784 EDSON DE SOUZA 
MOREIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***725 JOSÉ ARIMATÉIA DOS 
SANTOS 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***144 MANOS GRÁFICA LTDA 
ME 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.714,00  

***.***749 MARCOS ANTONIO 
VIEIRA CALDERONE 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***787 MIGUEL FERNANDES DE 
CARVALHO FILHO 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***720 NILTON RODRIGUES 
FERREIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***716 REINALDO DO 
NASCIMENTO SILVA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 2.500,00  

***.***729 ROZIMAR MARIA DE 
PAULA VIEIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***751 TALITA DA SILVA DE 
OLIVEIRA PACHECO 
FERREIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***157 WELDERSON SIDNEY DA 
SILVA TEIXEIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 5.300,00  

***.***721 WELLINGTON DE SOUZA 
MOREIRA 

WELDERSON SIDNEY  R$ 1.360,00  

***.***768 CELSO SILVA DE 
AZEVEDO 

WILSEMAR MÁXIMO  R$ 1.500,00  

***.***772 LUIZ PAULO REIS WILSEMAR MÁXIMO  R$ 
20.000,00  

***.***105 S DE OLIVEIRA CAMPOS WILSEMAR MÁXIMO  R$ 
10.000,00  

***.***739 UEVERSON GUIMARAES 
RAMOS 

WILSEMAR MÁXIMO  R$ 1.500,00  

***.***750 VANDO JOSE DE 
AMORIM 

WILSEMAR MÁXIMO  R$ 1.500,00  

***.***759 WILDEMAR MAXIMO 
CURTY 

WILSEMAR MÁXIMO  R$ 2.000,00  

Elaborado pela autora com base nos dados das planilhas de prestação de contas retiradas do 
site do TSE. 
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3 - Tabela da Prestação de contas dos candidatos a vereadores – Eleições 2016 – Volta 
Redonda – RJ 

 

CPF/CNPJ 
Doador 

 Nome do Doador nOME DO CANDIDATO  Valor 

***.***709  WESLEN BELO FERREIRA 
BARROS 

EDSON QUINTO  R$ 
945,00 

***.***712  VERUZA VIEIRA NETO EDSON QUINTO  R$ 
945,00 

***.***721  VALTANIA OLIVEIRA DA 
SILVA 

EDSON QUINTO  R$ 
1.200,0

0 
***.***668  MARIA LUIZA RIBEIRO 

QUINTO 
EDSON QUINTO  R$ 

600,00 
***.***714  MARIA ANTONIA DE SOUZA EDSON QUINTO  R$ 

945,00 
***.***742  LUCIANO DE SOUZA PORTES EDSON QUINTO  R$ 

500,00 
***.***767  GISELE MARIA DA SILVA EDSON QUINTO  R$ 

1.000,0
0 

***.***842  GINA MARCIA FREITAS BELO EDSON QUINTO  R$ 
945,00 

***.***772  ELICIO CARLOS QUINTO EDSON QUINTO  R$ 
800,00 

***.***756  DANIELE PINHEIRO CAERES EDSON QUINTO  R$ 
1.500,0

0 
***.***733  CRISTIANE BARBOSA 

COELHO DE CARVALHO 
EDSON QUINTO  R$ 

945,00 
***.***701  CHARLLES CARLOS VIEIRA 

NETO 
EDSON QUINTO  R$ 

945,00 
***.***709  CAROLINA CORADINE LOPES EDSON QUINTO  R$ 

945,00 
***.***740  CAIO DE PAULA DOS 

SANTOS 
EDSON QUINTO  R$ 

1.080,0
0 

***.***776  ALESSANDRA PINHEIRO 
CAERES 

EDSON QUINTO  R$ 
3.000,0

0 
***.***704  EDSON CARLOS QUINTO EDSON QUINTO  R$ 

18.400,
00 

***.***715  VALDIR FERREIRA FÁBIO BUCHECHA  R$ 
500,00 

***.***700  DOUGLAS RODRIGUES FÁBIO BUCHECHA  R$ 
500,00 

***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL FÁBIO BUCHECHA  R$ 
83,00 

***.***700  FABIO DA SILVA DE 
CARVALHO 

FÁBIO BUCHECHA  R$ 
5.550 

***.***753  RICARDO GONÇALVES PINTO FERNANDO MARTINS  R$ 
5.000 

***.***727  LEVI CARVALHO CANELLA FERNANDO MARTINS  R$ 
5.000 

***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL FERNANDO MARTINS  R$ 
4.681 

***.***772  FERNANDO MARTINS FERNANDO MARTINS  R$ 
33.500 
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***.***700  MARILENE DAS GRACAS 
CARNEIRO CAMPOS 

JARI SIMAO DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

 R$ 
2.000,0

0 
***.***798  MARCELO DE ALMEIDA 

PINTO 
JARI SIMAO DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

 R$ 
1.300,0

0 
***.***749  JOAO SILVEIRA NETO JARI SIMAO DE OLIVEIRA 

JUNIOR 
 R$ 

2.000,0
0 

***.***769  JARI SIMAO DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

JARI SIMAO DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

 R$ 
10.000,

00 
***.***720  ELIZETE MARIA ALVES 

SANTIAGO 
JARI SIMAO DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

 R$ 
1.500,0

0 
***.***742  DEUNA CERQUEIRA CHAVES JARI SIMAO DE OLIVEIRA 

JUNIOR 
 R$ 

2.000,0
0 

***.***730  CARLOS ROBERTO PAIVA JARI SIMAO DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

 R$ 
5.000,0

0 
***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL JARI SIMAO DE OLIVEIRA 

JUNIOR 
 R$ 

1.154,0
0 

***.***788  THIAGO LUIS ROCHA 
ARAUJO 

JOSE AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 
150,00 

***.***787  JOSE AUGUSTO DE MIRANDA JOSE AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 
8.100,0

0 
***.***787  JOSE AUGUSTO DE MIRANDA JOSE AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 

7.000 
***.***000  JORGE ALBERTO FELIPE 

CURY 
JOSE AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 

639,00 
***.***715  JOSE PEREIRA DO 

NASCIMENTO 
JOSE AUGUSTO DE MIRANDA  R$ 

3.034,0
0 

***.***732  WESLEY ROBERTO 
FERREIRA 

LAYDSON CARLOS DE 
SOUZA CRUZ VEREADOR 

 R$ 
900,00 

***.***720  WAGNER JARDIM CHAVES LAYDSON CARLOS DE 
SOUZA CRUZ VEREADOR 

 R$ 
5.000,0

0 
***.***777  RONEY MIGUEL PINTO LAYDSON CARLOS DE 

SOUZA CRUZ VEREADOR 
 R$ 

900,00 
***.***768  MARCUS RODOLPHO SPIS LAYDSON CARLOS DE 

SOUZA CRUZ VEREADOR 
 R$ 

3.100,0
0 

***.***702  DEIVIDY DE ALMEIDA 
CARVALHO 

LAYDSON CARLOS DE 
SOUZA CRUZ VEREADOR 

 R$ 
2.100,0

0 
***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL LAYDSON CARLOS DE 

SOUZA CRUZ VEREADOR 
 R$ 

7.416,0
0 

***.***723  LAYDSON CARLOS DE 
SOUZA CRUZ VEREADOR 

LAYDSON CARLOS DE 
SOUZA CRUZ VEREADOR 

 R$ 
3.640,0

0 
***.***750  RICARDO JOSÃ‰ CAMPOS 

DE SOUZA 
LUCIANO DE SOUZA PORTES  R$ 

500,00 
***.***724  DENILSON LAURINDO DE 

SOUZA 
LUCIANO DE SOUZA PORTES  R$ 

4.500,0
0 
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***.***749  CARLOS ROBERTO 
RODRIGUES DE MORAES 

LUCIANO DE SOUZA PORTES  R$ 
500,00 

***.***704  AMAURI DOS SANTOS 
FERREIRA 

LUCIANO DE SOUZA PORTES  R$ 
500,00 

***.***742  LUCIANO DE SOUZA PORTES LUCIANO DE SOUZA PORTES  R$ 
4.760,0

0 
***.***753  SERGIO PEREIRA 

FERNANDES 
MAURICIO PESSOA GARCIA 
JUNIOR 

 R$ 
1.000,0

0 
***.***734  MAURO JOSE PORTELA MAURICIO PESSOA GARCIA 

JUNIOR 
 R$ 

1.000,0
0 

***.***774  CARLOS AUGUSTO HAASIS 
NETO 

MAURICIO PESSOA GARCIA 
JUNIOR 

 R$ 
1.000,0

0 
***.***734  MAURICIO PESSOA GARCIA 

JUNIOR 
MAURICIO PESSOA GARCIA 
JUNIOR 

 R$ 
42.741,

00 
***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL MAURICIO PESSOA GARCIA 

JUNIOR 
 R$ 

530,00 
***.***650  RONE EMANUEL VARGAS NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***789  RONALDO GUARACIARA DE 

CARVALHO 
NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

700,00 
***.***753  NILTON ALVES DE FARIA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

4.000,0
0 

***.***768  MARCIO GOMES SOARES NILTON ALVES DE FARIA  R$ 
100,00 

***.***712  LUCIANO DO NASCIMENTO 
LUSTOZA PINTO 

NILTON ALVES DE FARIA  R$ 
100,00 

***.***778  LILIA KATY DE ALMEIDA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 
3.100,0

0 
***.***710  LEANDRO DE OLIVEIRA 

ALVES 
NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***606  JOÃO VITOR CARVALHO 

RIBEIRO 
NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***772  GILMARA LIMA SPIS NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***753  EUGENIO VIDAL BARBOSA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***720  CARLOS CESAR DE ALMEIDA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***780  CARLA PATRICIA DE 

ALMEIDA RIBEIRO 
NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

900,00 
***.***718  BRUNO DA COSTA PARENTE NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***799  BRENO FREDERICO FARIA 

RODRIGUES 
NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***753  ALTINO ALVES DE FARIA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

700,00 
***.***730  ALEX RIBEIRO FERREIRA NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

100,00 
***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL NILTON ALVES DE FARIA  R$ 

111,00 
***.***715  FRANCISCO NOVAES FILHO FRANCISCO NOVAES FILHO  R$ 

20.000,
00 
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***.***700  WASHINGTON ALVES UCHOA WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
400,00 

***.***768  SILVIA MARIA FERREIRA 
CURY 

WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
890,00 

***.***703  SANDRO LOPES DE SOUZA WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
30,00 

***.***700  JOSEQUIEL FERREIRA WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
60,00 

***.***787  JOSE G. L. SILVA WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
60,00 

***.***734  JAIRO MACIEL WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
40,00 

***.***757  ANA CAROLINE BAPTISTA 
UCHOA 

WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
150,00 

***.***000  JORGE ALBERTO FELIPE 
CURY 

WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
639,00 

***.***735  FABIO DA SILVA COUTINHO WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 
1.650,0

0 
***.***789  ANA LUCIA MUNIZ BAPTISTA 

UCHOA 
WASHINGTON ALVES UCHOA  R$ 

400,00 
***.***773  VIVIANE RESENDE MARQUES 

DOS SANTOS 
PAULINHO RAIO X  R$ 

880,00 
***.***706  SOLANGE PAULA COSTA DA 

SILVA 
PAULINHO RAIO X  R$ 

880,00 
***.***820  OSWALDO HIDEMITI 

MORIKAWA 
PAULINHO RAIO X  R$ 

700,00 
***.***759  JOSE ANSELMO TAVARES PAULINHO RAIO X  R$ 

880,00 
***.***727  HUDSON BATISTA DA COSTA PAULINHO RAIO X  R$ 

880,00 
***.***765  HIGOR SANTOS SILVA PAULINHO RAIO X  R$ 

400,00 
***.***768  EZEQUIEL PEREIRA DE 

PAULA 
PAULINHO RAIO X  R$ 

2.630,0
0 

***.***710  ELAINE BORGES DE 
OLIVEIRA 

PAULINHO RAIO X  R$ 
880,00 

***.***762  DIMAS MEDEIROS DOS 
SANTOS 

PAULINHO RAIO X  R$ 
880,00 

***.***719  ANTONIA CRISTINA FORTES 
DE SOUZA 

PAULINHO RAIO X  R$ 
2.630,0

0 
***.***000  DIRETÓRIO MUNICIPAL PAULINHO RAIO X  R$ 

5.585,0
0 

***.***764  PAULO CESAR LIMA DA 
SILVA 

PAULINHO RAIO X  R$ 
2.650,0

0 
***.***770  OSILENE DE ANDRADE REIS 

OLIVEIRA 
PAULINHO RAIO X  R$ 

1.060,0
0 

Elaborado pela autora com base nos dados das planilhas de prestação de contas retiradas do 
site do TSE. 
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4 - Tabela do resumo da prestação de contas dos Diretórios estaduais do Rio de Janeiro – Ano 
2016 
 

PARTIDOS DIRETÓRIO ESTADUAL - RJ / RIO DE 
JANEIRO 

Partido Republicano Brasileiro - PRB R$ 427.733,00 Fundo Partidário 

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB R$ 1.320.000,00 Fundo Partidário    

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB R$ 6.066.478,03 Total 

  R$ 1.870.700,00 Fundo Partidário 

  R$ 4.195.778,03 257 Pessoas físicas 

      

Partido Socialista Brasileiro - PSB R$ 89.121,90 Fundo Partidário 

Partido Social Cristão - PSC R$ 205.047,00 Fundo Partidário 

Partido Democrático Trabalhista - PDT R$ 229.930,00 Total 

  R$ 229.430,00 Fundo Partidário 

  R$ 500,00 Pessoas físicas 

Partido da República - PR R$ 1.377,31 Pessoas físicas 

Partido Progressista - PP R$ 360.880,00 Total 

  R$ 260.000,00 Fundo Partidário 

  R$ 100.880,00 Pessoas físicas 

Elaborado pela autora 
 

 

5 - Tabela da prestação de contas do Diretório Estadual do Rio de Janeiro - Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) Ano 2016 - Pessoas Físicas 
 

CPF NOME DO DOADOR  DIRETÓRIO  VALOR  

***.***749 JOSE ISSAC PERES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
200.000,00  

***.***153 JOSE WALTER DO NASCIMENTO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
150.000,00  

***.***634 RENATO RIBEIRO MACHADO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
110.000,00  

***.***672 ANA LUCIA RIBEIRO V. GONTIJO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
100.000,00  

***.***734 CARLOS FERNANDO DE 
CARVALHO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
100.000,00  

***.***753 ROGÉRIO CHOR Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
100.000,00  

***.***734 GILBERTO URURAHY NETO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                  
100.000,00  

***.***291 HILARIO A Q NOGUEIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
90.000,00  

***.***720 DIOGENES NOGUEIRA VIGNOLI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
90.000,00  

***.***704 RAFAEL LAHMEYER DE SIQUEIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
75.000,00  
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***.***772 CLAUDIO GIPIELA GOOD Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
60.000,00  

***.***704 ELIAS JOSE HABIB Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
60.000,00  

***.***768 VITAL NETO DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***704 JOÃO PAULO RIO TINTO DE 
MATOS 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***772 JORGE MAURICY JANISZEWSKI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***715 LUIZ SEVERIANO RIBEIRO NETO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***704 FRANCISCO MUSSNICH Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***787 PAULO DE BARROS STEWART Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***750 LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO 
CAMPOS 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***709 FLAVIA PARGA B TAVARES 
TEIXEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***769 DANIEL PARGA DE SOUZA 
BAPTISTA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***749 PAULO ROBERTO SOUZA 
BAPTISTA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***770 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***953 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA 
DE CERQUEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***653 GEOVANI DE OLIVEIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***796 ABRAAO DE SOUZA TAVARES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
50.000,00  

***.***734 JOAQUIM DO AMARAL FILHO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
45.500,00  

***.***700 LUIZ ROBERTO SOARES LONDRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
45.000,00  

***.***700 LUIZ ROBERTO SOARES LONDRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
45.000,00  

***.***780 RODRIGO DE GOUVEA CONDE 
CALDAS 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***787 CASSIANO LUIZ DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***750 EDUARDO BONAPARTE BUFFARA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***704 ANTONIO CLAUDIO LAGE 
BUFFARA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***991 GILBERTO ANDRE BUFFARA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***782 RODRIGO MATTHEIS LONDRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  
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***.***759 CHRISTIANO MATTHEIS LONDRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***791 ROBERTO MATTHEIS LONDRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***720 ADRIANO MATTHEIS LONDRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
40.000,00  

***.***710 PLINIO SIMOES BARBOSA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
38.000,00  

***.***720 ANTONIO MACHADO 
EVANGELHO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
35.000,00  

***.***743 GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***780 CLAUDIO KAWA HERMOLIN Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***767 RODRIGO VENANCIO OLIVEIRA 
FONSECA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***700 ELSO VENANCIO VIEIRA FONSECA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***634 LUIZ CARLOS DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***733 THIAGO CASTRO GOMES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***786 CARLOS CLAUDIO S C F MELLO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***715 FERNANDO CAVALCANTE MOTA 
FILHO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***772 FERNANDO CAVALCANTE MOTA 
NETO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***785 FELIPE ANDRE FERREIRA 
MARQUES VIEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***785 FELIPE ANDRE FERREIRA 
MARQUES VIEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***785 FELIPE ANDRE FERREIRA 
MARQUES VIEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***701 ELAINE LEMOS DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
30.000,00  

***.***915 LUIS CARLOS MUNHOZ DA 
ROCHA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
25.000,00  

***.***724 KARINA STERN DE FREITAS DE 
SIQUEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
25.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
20.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
20.000,00  

***.***768 MIGUEL BARROS HENRIQUE Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
20.000,00  

***.***708 RODRIGO DA COSTA EVANGELHO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
19.500,00  
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***.***733 ALESSANDRO DE ARAUJO 
DUARTE 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
18.000,00  

***.***759 GIORDANO BRUNO PINTO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
18.000,00  

***.***700 JOAO BATISTA P CURSINO 
MOURA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
15.000,00  

***.***715 ROSEMARY AZEVEDO C. T. 
MACEDO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
15.000,00  

***.***751 FABIO JOSE DOS SANTOS  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
12.400,00  

***.***704 FERNANDO ANTONIO ROCHE 
FRANCA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
12.000,00  

***.***706 FABIO THEOPHILO BRUNO PINTO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
12.000,00  

***.***715 PAULO HENRIQUE VIEIRA DIAS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
11.000,00  

***.***796 VINICIUS RODRIGUES P DE SOUZA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
11.000,00  

***.***168 JOAO LUIZ ALVARENGA 
CASAGRANDE 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***772 CHRISTIANA M. DA SILVA TELLES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***704 RICARDO PONTES PERIN Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***772 CARLOS MARINS DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***720 BETTINA MARCIA C. LIBONATI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***714 JOSE RENATO MARTINS 
MACHADO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***772 MARCIO CAMPOS DOS SANTOS  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***710 JOAO CARLOS MULLER CHAVES 
FO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***780 LUIS ARAUJO DE SOUZA JUNIOR Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***749 MANOEL REBELO PINTO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***787 NILTON NATIVIDADE MOREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***787 NILTON NATIVIDADE MOREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***700 STELIO CARDOSO DE SOUZA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***725 LUIZ EDMUNDO ANDRADE 
PEREIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***793 LEONARDO PATRICIO CHAVES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                    
10.000,00  

***.***754 YASMIN N. S. CARVALHO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
9.000,00  
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***.***772 GERALDO G. FERREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
8.000,00  

***.***759 RICARDO TADEU BESSA MATTOS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
7.000,00  

***.***404 EUDIS R. BEZERRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
7.000,00  

***.***797 RODRIGO SAUD JANNOTI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
6.400,00  

***.***780 JAIRO C. ALMEIDA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
6.000,00  

***.***700 EDUARDO THADEU LEITE 
CORSEUIL 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
6.000,00  

***.***700 JARBAS LOPES NETO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
6.000,00  

***.***715 JOSE MARIA P. HARDMAN 
VIANNA  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
6.000,00  

***.***704 JORGE CARNEIRO CUNHA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
6.000,00  

***.***793 VINICIUS MARTINEZ MACHADO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.500,00  

***.***549 ROSEMERE DOS SANTOS DA 
COSTA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.200,00  

***.***768 JOSE C. V. TANURE Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***762 JOAO L. M. LOPES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 KATIA M. M. FARIA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 LEILA C. OLIVEIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***778 LUIZ C. S. LOBO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 LUIZ A. S. M. PEREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***744 MARIA L. A. TAVARES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 MARCIA C. CARVALHO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***772 MARIA T. M. SOARES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***168 PAULO C. S. FERREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***768 REGINA H. D. BOMENY Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***744 RODRIGO S. MARTINS  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***837 LUIZ ROBERTO MARTINEZ BASSO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***710 LUCYLENE CABRAL P. 
MAGARINOS 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  
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***.***749 PEDRO VIEIRA DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***768 SALVADOR VIEIRA DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***752 ANA F. A. OLIVEIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***738 RENATO C. MADEIRO DA COSTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***768 MIGUEL SILVA ESTIMA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***871 PAULO TOSHIO NAKANO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 MAURO CHAGAS BONELLI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***848 JOAO VILSON BEZZI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***719 MICAEL COSTA DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***710 MARCUS AURELIUS DOS SANTOS 
OLIVEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 JORGE SAYED PICCIANI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***787 CID HERACLITO DE QUEIROZ Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***787 CID HERACLITO DE QUEIROZ Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***797 CESAR ROBERTO DE MATOS PIRES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***787 CARLOS E. DE OLIVEIRA WETZEL Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***753 CARMEM LUCIA MACEDO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***915 MARCOS VINICIUS KFFURI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***793 EDSON ALBERTASSI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI LEAO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 JOSE CLAUDIO TRAVASSOS 
BASTOS 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  
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***.***788 ANA CARLA BADARO MOREIRA 
PRADO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 JOSE DE RIBAMAR JORGE 
NOGUEIRA DA C 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***727 LUIS CARLOS DA ROCHA E SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***782 MARISA DA SILVA PERROTA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 PAULO ANTONIO DE MACEDO 
JUNIOR 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***772 RONY CAMINITI RON REN Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***751 ROBERTO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***748 CLAUDIO BARCELOS DUTRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***763 MARCUS EUCLERIO LEAO CORREA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***553 EPITACIO BASTOS SANTIAGO 
NETO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 WILMAR BARBOSA FERNANDES 
LOPES 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 WILMAR BARBOSA FERNANDES 
LOPES 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 HERNANI RICARDO PEREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 REJANE PEREIRA FARIA DA COSTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***772 MARIA DO AMPARO MIRANDA 
REIS  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***710 MARIA INEZ ZAIN BRAZUNA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***742 PEDRO E. C. SANTOS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***772 ROGERIO M. RISCADO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 CARLOS ALBERTO SOARES 
SOBRAL 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***720 MAURICIO PEDREIRA FERREIRA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***779 HEIDER DA SILVA NEVES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***749 RONALDO VIEIRA SEROA DA 
MOTTA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***726 GUSTAVO DI SABATO 
GUERRANTE 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***745 FABIO PIMENTEL DE CARVALHO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***772 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 
MOTTA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  
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***.***728 MARCELO JABRE ROCHA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 JOSE EDUARDO RAMALHO 
ORTIGAO  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 NEWTON BAPTISTA FERRAZ Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***753 JORGE LUIZ DA ROCHA FERREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***720 LUIZ PAULO LEITE HEDI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***763 ANA LEOPOLDINA HEINEN G. 
OLIVEIRA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***730 RAFAEL CARNEIRO MONTEIRO 
PICCIANI 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***771 ANDRE LUIZ LAZARONI DE 
MORAES 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***765 CLAUDIO MONTEIRO PEREIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***712 ANDERSON LUIZ SANTOS DA 
SILVA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 HELOISA CYRILLO SOLBERG Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 ALDO VAZ SAMPAIO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***758 JOAO HENRIQUE CARRIERES 
RATO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***736 PATRICIA FELIX TASSARA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***753 CASSIUS ANIBAL RIOS  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***750 ANTONIO CARLOS DE SA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***768 KATIA PATRICIA GONÇALVES 
SILVA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 LUCIANO MOREIRA SANTOS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***786 EDUARDO PINTO PONTES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***753 ANTONIO CARLOS MENEZES 
RAMOS  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 CARLOS RAPOSO  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 TANIA M. S. B. ROBERTO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***714 VIVIANI S. SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***749 VERA M. D. TANURE Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***737 VINICIUS R. Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  
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***.***791 ROSANA B. P. ABREU Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***720 SHEILA L. ROZA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***769 MATHEUS PERNI BORGES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***703 ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***780 PATRICK KOROLIK SISTER Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 LOURENCIO DA CAMARA 
RAVAZZANO  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 MANUEL JOSE MARQUES DE 
SOUSA  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 MARCIA QUEIROZ BASTOS  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 JOSECY RAMOS CRUZ 
BRILHANTINO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***730 JOSE EDIMILSON DA SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***720 RICARDO CARDOSO DA SILVA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***871 CESAR MURILO DE MACAU Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***515 MARCOS FIGUEIREDO MOTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***515 MARCOS FIGUEIREDO MOTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***515 MARCOS FIGUEIREDO MOTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***515 MARCOS FIGUEIREDO MOTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***515 MARCOS FIGUEIREDO MOTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***753 ALMIR A. P. OLIVEIRA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***915 MARCOS VINICIUS KFFURI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***915 MARCOS VINICIUS KFFURI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 MARISA LOMBA PINGUELLI ROSA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***734 JUREMA REGINA ARAUJO R. 
HOLPERIN 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***753 IDELFONSO CASTRO JUNIOR  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 JOSE CARLOS PINTO DOS SANTOS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***779 GLAUCO CESAR CAMPOS COSTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  
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***.***753 MARIA HELENA DOS SANTOS P. 
COSTA 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***706 REFINALDO J. SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***703 RODRIGO D. SCORZELLI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***773 ROBERTO C. CARNEIRO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***701 RAPHAEL S. GONÇALVES  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 SONIA L. CHAMI Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***768 SEBASTIANA M. M. MELO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***722 SILVANA K Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***749 SUZANA C. B. MASSA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***767 JOSE RICARDO RIBEIRO 
GUIMARAES  

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***768 ALBERTO G. SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 ALBERTO S. ABRANTES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***703 BRUNO B MAGALHAES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***784 BENO A. C. C. LERSCH Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***791 CARLOS P. DIAS  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***766 CARLOS F. V. DULOC Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***712 EDUARDO V. VASCONCELLOS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 FATIMA S. J. LOURENÇO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***855 FABRICIO D. TANURE Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 GERALDO M. Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***733 GUSTAVO N. SCHLEDER Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***700 HELIO G. B. FILHO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 HEYTOR A. V. MOORE Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 JOAO L. R. SILVA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***704 JOZE C. S. L. JUNIOR Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  
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***.***726 JULIO C. D. CARNEIRO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***720 JORGE LUIZ DE S. ARRAES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
5.000,00  

***.***715 RIBANA ALMEIDA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
4.500,00  

***.***715 MANOEL PLIEGO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
4.500,00  

***.***730 CARLOS A. A. RIBEIRO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
4.000,00  

***.***705 PATRICIA MACHADO DE 
CARVALHO 

Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
4.000,00  

***.***791 JONAS MARQUES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
4.000,00  

***.***704 MARIA STELA FARIA TAVARES Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
3.000,00  

***.***815 ARMANDO PONTES DE OLIVEIRA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.500,00  

***.***815 ARMANDO PONTES DE OLIVEIRA  Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.500,00  

***.***515 MARCOS FIGUEIREDO MOTA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.500,00  

***.***790 INGER TEIXEIRA DE CAMPOS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.500,00  

***.***149 SERGIO L. CABRAL Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.500,00  

***.***754 FELIPE O. CRUZEIRO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.500,00  

***.***772 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
2.000,00  

***.***715 JOSE MANUEL MOULIN NETTO Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
1.000,00  

***.***710 JEAN L. CARIS Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                      
1.000,00  

***.***715 RIBANA ALMEIDA Direção Estadual/Distrital 
- PMDB 

 R$                          
500,00  

Elaborado pela autora 
 

 

6 - Tabela da prestação de contas do Diretório Estadual do Rio de Janeiro - Partido 
Progressista  (PP) Ano 2016 - Pessoas Físicas 

 

CPF NOME DO DOADOR DIRETÓRIO   VALOR  

***.***791 RENATO BRUSELL VISCO Diretório Estadual PP  R$     50.000,00  

***.***791 PAULO PIRES SIMÕES FILHO Diretório Estadual PP  R$     10.000,00  

***.***778 PAULO PIRES SIMÕES  Diretório Estadual PP  R$     10.000,00  

***.***787 CARLOS ALBERTO NAGEL  Diretório Estadual PP  R$           880,00  

***.***730 ANDREA FERREIRA GALDEANO Diretório Estadual PP  R$     30.000,00  

Elaborado pela autora 
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7 - Tabela do cruzamento de dados dos doadores para o Diretório Estadual do PMDB e suas 
respectivas empresas 

 

CPF NOME DO DOADOR  EMPRESA   VALOR  

***.***749 JOSE ISSAC PERES MULTIPLAN  R$                  
200.000,00  

***.***153 JOSE WALTER DO 
NASCIMENTO 

MEI  R$                  
150.000,00  

***.***634 RENATO RIBEIRO 
MACHADO 

MS PARTICIPACOES LTDA. - MS 
PARTICIPACOES 

 R$                  
110.000,00  

***.***672 ANA LUCIA RIBEIRO 
V. GONTIJO 

CONSTRUTORA DIRECIONAL 
ENGENHARIA 

 R$                  
100.000,00  

***.***734 CARLOS FERNANDO 
DE CARVALHO 

 CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA 
E CONSTRUCOES 

 R$                  
100.000,00  

***.***753 ROGÉRIO CHOR TGB IMÓVEIS  R$                  
100.000,00  

***.***734 GILBERTO URURAHY 
NETO 

MED-RIO CHECK-UP MEDICINA 
PREVENTIVA LTDA 

 R$                  
100.000,00  

***.***291 HILARIO A Q 
NOGUEIRA 

HCM CONSULTORIA EDUCACIONAL  R$                    
90.000,00  

***.***720 DIOGENES 
NOGUEIRA VIGNOLI 

HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI  R$                    
90.000,00  

***.***704 RAFAEL LAHMEYER 
DE SIQUEIRA 

NOVO RIO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO S.A 

 R$                    
75.000,00  

***.***772 CLAUDIO GIPIELA 
GOOD 

CRC GOOD ADMINISTRACAO E 
PARTICIPACAO LTDA 

 R$                    
60.000,00  

***.***704 ELIAS JOSE HABIB FLU NORTE SERVICOS E 
ADMINISTRACAO LTDA 

 R$                    
60.000,00  

***.***768 VITAL NETO DA 
SILVA 

B. P. PHARMA LTDA  R$                    
50.000,00  

***.***704 JOÃO PAULO RIO 
TINTO DE MATOS 

CALCADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS S/A 

 R$                    
50.000,00  

***.***772 JORGE MAURICY 
JANISZEWSKI 

SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA -  

 R$                    
50.000,00  

***.***715 LUIZ SEVERIANO 
RIBEIRO NETO 

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO  R$                    
50.000,00  

***.***704 FRANCISCO 
MUSSNICH 

ESCRITÓRIO BARBOSA MÜSSNICH 
ARAGÃO – BMA 

 R$                    
50.000,00  

***.***787 PAULO DE BARROS 
STEWART 

SC COMERCIALIZACAO DE SHOPPING 
CENTERS LTDA 

 R$                    
50.000,00  

***.***750 LUIZ ANTONIO DE 
SAMPAIO CAMPOS 

SOCIETÁRIO E M&A  R$                    
50.000,00  

***.***709 FLAVIA PARGA B 
TAVARES TEIXEIRA 

M&P CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES  R$                    
50.000,00  

***.***769 DANIEL PARGA DE 
SOUZA BAPTISTA 

M&P CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES  R$                    
50.000,00  

***.***749 PAULO ROBERTO 
SOUZA BAPTISTA 

AEMPRESAS DE ENGENHARIA DO RJ  R$                    
50.000,00  

***.***770 RICARDO SIQUEIRA 
RODRIGUES 

OPERADOR FINANCEIRO  R$                    
50.000,00  

***.***953 LUIZ ANTONIO 
VALLE PEDREIRA DE 
CERQUEIRA 

INFRASUL - INFRAESTRUTURA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA  

 R$                    
50.000,00  

***.***653 GEOVANI DE 
OLIVEIRA 

GEOVANI DE OLIVEIRA TRANSPORTES 
LTDA 

 R$                    
50.000,00  

***.***796 ABRAAO DE SOUZA 
TAVARES 

ABRAAO DE SOUZA TAVARES - 
VIDRALTO 

 R$                    
50.000,00  
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***.***734 JOAQUIM DO 
AMARAL FILHO 

J Z INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E 
NEGOCIOS LTDA 

 R$                    
45.500,00  

***.***700 LUIZ ROBERTO 
SOARES LONDRES 

CML ASSESSORIA E EVENTOS LTDA  R$                    
45.000,00  

***.***700 LUIZ ROBERTO 
SOARES LONDRES 

CML ASSESSORIA E EVENTOS LTDA  R$                    
45.000,00  

***.***780 RODRIGO DE 
GOUVEA CONDE 
CALDAS 

CAPURI PARTICIPECOES E 
CONSULTORIA LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***787 CASSIANO LUIZ DA 
SILVA 

MEDCLAD DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***750 EDUARDO 
BONAPARTE 
BUFFARA 

BR LOG 3091 EMPREENDIMENTOS E 
LOGISTICA LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***704 ANTONIO CLAUDIO 
LAGE BUFFARA 

BR LOG 12 EMPREENDIMENTOS E 
LOGISTICA LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***991 GILBERTO ANDRE 
BUFFARA 

BR LOG 3091 EMPREENDIMENTOS E 
LOGISTICA LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***782 RODRIGO MATTHEIS 
LONDRES 

ATLASMED COMERCIO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***759 CHRISTIANO 
MATTHEIS LONDRES 

RML CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA  R$                    
40.000,00  

***.***791 ROBERTO MATTHEIS 
LONDRES 

HOSPITALAV SERVICOS E 
PROCESSAMENTO DE ROUPAS E 
TECIDOS LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***720 ADRIANO MATTHEIS 
LONDRES 

AML ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA 

 R$                    
40.000,00  

***.***710 PLINIO SIMOES 
BARBOSA 

BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO  R$                    
38.000,00  

***.***720 ANTONIO MACHADO 
EVANGELHO 

MJRE CONSTRUTORA LTDA  R$                    
35.000,00  

***.***743 GUSTAVO DA 
ROCHA SCHMIDT 

ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS  R$                    
30.000,00  

***.***780 CLAUDIO KAWA 
HERMOLIN 

AMANHA INCORPORADORA LTDA  R$                    
30.000,00  

***.***767 RODRIGO VENANCIO 
OLIVEIRA FONSECA 

INTERCOM PUBLICIDADE E EVENTOS 
EIRELI 

 R$                    
30.000,00  

***.***700 ELSO VENANCIO 
VIEIRA FONSECA 

SK1 TECNOLOGIA EM 
ENTRETENIMENTO COPA DO MUNDO 
LTDA 

 R$                    
30.000,00  

***.***634 LUIZ CARLOS DA 
SILVA 

MEI  R$                    
30.000,00  

***.***733 THIAGO CASTRO 
GOMES 

JGPC - INCORPORADORA SPE LTDA  R$                    
30.000,00  

***.***715 JOSE PORTINARI 
LEAO 

FERMISA MINERACAO S/A  R$                    
30.000,00  

***.***786 CARLOS CLAUDIO S 
C F MELLO 

CHOAIB, PAIVA E JUSTO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS  

 R$                    
30.000,00  

***.***715 FERNANDO 
CAVALCANTE MOTA 
FILHO 

TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA   R$                    
30.000,00  

***.***772 FERNANDO 
CAVALCANTE MOTA 
NETO 

TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA   R$                    
30.000,00  

***.***785 FELIPE ANDRE 
FERREIRA 
MARQUES VIEIRA 

F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA -  R$                    
30.000,00  

***.***785 FELIPE ANDRE 
FERREIRA 
MARQUES VIEIRA 

F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA -  R$                    
30.000,00  
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***.***785 FELIPE ANDRE 
FERREIRA 
MARQUES VIEIRA 

F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA -  R$                    
30.000,00  

***.***701 ELAINE LEMOS DA 
SILVA 

HARMONIA DESIGN ACUSTICO LTDA   R$                    
30.000,00  

Elaborado Pela Autora 

 

 

 


