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Resumo: O artigo tece considerações acerca dos propósitos que justificaram e delinearam a 

criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, analisando a proposta original e as 

principais alterações que o texto legislativo sofreu no decorrer da sua tramitação. Apesar dos 

anseios iniciais do legislador, os dados analisados demonstraram que todos os objetivos 

secundários da implementação do Fundo Eleitoral foram frustrados. 
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Abstract: The article makes some considerations about the purposes that justified and outlined 

the creation of the Special Public Funding of Campaign, analyzing the original proposal and the 

main changes that the legislative text underwent during its processing in the National Congress. 

Despite the legislator's initial aspirations, the data analyzed demonstrated that all secondary 

objectives of implementing the Electoral Fund were frustrated. 
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Resumen: El artículo hace consideraciones sobre los propósitos que justificaron y delinearon la 

creación del Fondo Publico de Financiamiento de Campañas, analizando la propuesta original y 

los principales cambios que sufrió el texto legislativo durante su tramitación. A pesar de las 

aspiraciones iniciales del legislador, los datos analizados demostraron que todos los objetivos 

secundarios de la implementación del Fondo Electoral se vieron frustrados. 
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RESUMO EXPANDIDO 

 

O presente trabalho de pesquisa buscou  elencar os argumentos apresentados na seara 

legislativa, por congressistas e juristas, que levaram ao estabelecimento do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) e, por consequência, à utilização de um modelo 

predominantemente público para o financiamento de campanhas eleitorais. A metodologia  

utilizada envolveu a prospecção de documentos típicos do processo legislativo e informações 

contidas no repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que permitiu 

a listagem dos principais objetivos do legislador com a implementação do referido fundo público 

e, preliminarmente, o contraste desses com a realidade.  

A conjuntura demonstra que ainda é recente o fato do financiamento das campanhas 

eleitorais ser predominantemente público. Antes desse, os recursos que financiavam as 

candidaturas políticas eram provenientes de recursos fornecidos por pessoas jurídicas que 

atuavam como doadoras de campanha ou, complementarmente, de recursos públicos oriundos do 

Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - também conhecido como Fundo 

Partidário. 

Tal realidade foi modificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando foi declarada 

a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as doações realizadas por pessoas 

jurídicas. De forma quase imediata, com a finalidade de cobrir o impacto financeiro causado pelo 

julgado, optou-se pela expansão do Fundo Partidário: os R$371.955.594 gastos com a 

manutenção desse fundo em 2014 aumentaram para R$867.569.220, em 2015 - uma expansão 

financeira equivalente à 130%. Apesar de considerável, esse aumento era incapaz de substituir o 

montante até então recebido de pessoas jurídicas, que em 2014 foi de aproximadamente R$ 

3.090.795.950,22 (SPECK; 2016). 

Nesse sentido, foi proposto o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) 

por intermédio do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 206/2017. Consta na justificativa do projeto 

que a proposta tinha o intuito de disciplinar os instrumentos orçamentários do financiamento 

público de campanha, visto que as campanhas eleitorais eram caras e que o judiciário havia 

desfalcado os recursos utilizados no período eleitoral. Na proposta inicial, os agentes políticos 

elencaram três objetivos secundários, quais sejam: (i) a criação do fundo não poderia aumentar as 

despesas públicas; (ii) deveria ampliar a autonomia do eleitor na distribuição dos recursos; e (iii) 

precisaria descentralizar a distribuição de recursos. 

Graças às alterações decorrentes do processo legislativo, parcela considerável dos 

objetivos secundários da proposta inicial foi frustrada. Uma leitura pormenorizada da norma 



 

      

 

aprovada pelo Congresso Nacional, demonstra que o Art. 16-C, §7º da Lei nº 9.504/1997 frustrou 

as tentativas de expandir a autonomia conferida ao eleitor na distribuição dos recursos, 

descentralizando-os. Tal parágrafo determina que compete às executivas nacionais - órgãos 

partidários coordenados pela alta cúpula dos partidos e sob pouca influência do eleitorado - 

estipular os critérios de rateio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Os 

objetivos da proposta inicial, os dispositivos legais originais e aqueles aprovados pelo parlamento 

estão dispostos no Quadro 1. 

Quadro 1 - Objetivo da proposição legislativa e instrumentos aprovados 

Objetivo  Proposição do Autor Instrumento adotado 

 

 

 

 

Instituir o FEFC para suprir os 

recursos antes aplicados pelas 

pessoas jurídicas de direito 

privado sem criar custos 

adicionais ao erário. 

 

Art. 16-C, I e II dotação 

orçamentária:  

 

recursos provenientes da 

extinção de compensação fiscal 

de: (i) propagandas partidárias; 

(ii) propagandas eleitorais 

 

+ 

 

Multas e penalidades 

pecuniárias aplicadas aos 

partidos. 

 

Art. 16-C, I e II, dotação 

orçamentária: 

 

extinção da compensação fiscal 

de propagandas partidárias 

 

+ 

 

percentual das emendas de 

bancada estadual/ distrital. 

 

 

Gerar maior autonomia do 

eleitor na distribuição dos 

recursos. 

 

Art. 16-C, §§3º e 4º 

Criação de plataforma 

administrada pelo TSE para que 

cada eleitor regular pudesse 

destinar os recursos de sua cota 

parte ao candidato ou partido de 

sua preferência. 

 

Omissão de proposta de controle 

de recursos por parte dos 

eleitores conforme identificação 

político-partidária. 

 

 

 

 

Descentralizar a distribuição de 

recursos 

 

Art. 16, §9º 

 

Recursos distribuídos 

proporcionalmente pelo TSE 

entre os estados e municípios, 

com intervalo de porcentagem 

definido na lei. 

 

 

 

Art. 16-C, §7º 

 

Distribuição pelo TSE conforme 

decisão da Diretoria Executiva 

Nacional de cada partido. 

 

Extinção da propaganda 

eleitoral gratuita em veículos 

concedidos à emissoras privadas 

e possibilidade de propaganda 

política paga 

 

 

Art. 43- A 

 

Define que é permitida a compra 

de horário eleitoral desde que as 

emissoras de rádio e tv não 

promovam diferenciação de 

preços entre os “clientes-

partidos”. 

Art.36, §2º 

 

Não permite qualquer tipo de 

propaganda política paga no 

rádio e na televisão. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.504-1997?OpenDocument


 

  

 

Fonte: Confecção própria, com fundamento em informações extraídas de relatórios legislativos. 

Ademais, o cruzamento de informações extraídos do Sistema Integrado de Planejamento 

e Orçamento (SIOP) e dos Demonstrativos dos Gastos Tributários (DGT) disponibilizados pela 

Receita Federal do Brasil, demonstram que o Fundo Eleitoral aumentou os gastos públicos. Nesse 

mesmo sentido, conforme demonstrado no Quadro 2, o referido fundo criou uma demanda 

financeira que concorre - em termos proporcionais - com o montante de investimentos de vários 

dos órgãos orçamentários que integram o Poder Executivo Federal. 

Quadro 2 - Comparativo entre o montante destinado para o custeio do Fundo Eleitoral e o 

montante de investimentos de parcela dos Ministérios, em 2020 

Órgão Orçamentário Investimentos (R$) 

Ministério do Desenvolvimento Regional 11.886.431.604,00 

Ministério da Infraestrutura 8.450.015.694,00 

Ministério da Defesa 7.726.418.312,00 

Ministério da Saúde 6.160.946.348,00 

Ministério da Educação 4.351.657.589,00 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 2.985.675.016,00 

Fundo Eleitoral 2.034.954.824,00 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.745.421.797,00 

Ministério do Turismo 868.417.269,00 

Ministério da Cidadania 650.378.883,00 

Ministério da Economia 597.109.010,00 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 161.534.616,00 

Ministério do Meio Ambiente 72.037.340,00 

Fonte: Painel do Orçamento Federal 

Apesar dos resultados preliminares terem demonstrado que parcela dos objetivos 

consignados na Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 206/2017 foi frustrada, entende-se por 

necessário o aprofundamento das análises das informações apresentadas no artigo com a 

finalidade de ampliar a compreensão do processo de alocação desses recursos públicos. 

Com isso em mente, será possível demonstrar se o Fundo Eleitoral conseguiu aumentar a 

autonomia do eleitor na distribuição dos recursos e descentralizar a distribuição de 



 

      

 

recursos, assim como elencar possíveis soluções para a inobservância desses objetivos 

originais do fundo. 
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