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O presente relatório apresenta a evolução e distribuição do fundo partidário, 

um fundo de recursos públicos destinados aos partidos políticos legalizados no Brasil. 

O período coberto por esse levantamento inicia-se em 1994 e encerra-se em 2016 a 

partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. 

Em paralelo, em uma segunda seção são apresentadas duas alternativas ao 

sistema político atual que merecem ser debatidas, pois visam tornar a política partidária e a 

disputa por cargos públicos federais mais equânime e corrigir distorções, sobretudo 

relativas ao custo de campanhas eleitorais para cargos federais. 

A presente discussão tem como justificativa o fato de que após as investigações 

da denominada ‘Operação Lava Jato’ o financiamento de campanhas tornou-se centro 

das discussões por ser, alegadamente, um meio pelo qual propinas e corrupção são 

incentivadas. As propostas, assim, variam desde o financiamento totalmente público 

de campanha até a limitação de gastos de campanha, duas experiências testadas nas 

eleições de 2016, até o financiamento totalmente privado e de ampla publicidade. 

O relatório tem o intuito de provocar o debate, sem, contudo, estabelecer uma 

conclusão, apresentando evidências e argumentos. 

 

1. Custo da Atividade Partidária 

 

1.1 Evolução do Fundo Partidário 

Desde 1994, o fundo partidário distribuiu aos partidos um total de R$ 6,92 

bilhões em valores atualizados de 2016. Uma expressiva parcela desse montante, cerca 

de R$ 2,8 bilhões apenas nos anos compreendidos entre 2011 e 2016, devido a 

alterações na lei do fundo partidário e na dotação orçamentária previstos na lei 

11.459/2009. 

Curioso notar que ao longo da maior parte do período, como mostra o gráfico 

1, o valor anual do fundo partidário esteve situado em R$ 200 milhões (a preços de 

2016). Ou seja, em torno de R$ 1 por cidadão ou ainda R$ 1,43 por eleitor. Contudo, a 

partir de 2015 esse valor é substancialmente majorado para R$ 4 por cidadão, 
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consequência de reformas decorrentes da crise de credibilidade representada pelas 

doações à campanha de 2014. É preciso, entretanto, recordar que as doações à 

campanha de 2014 eram recursos registrados junto aos tribunais eleitorais e passíveis 

de serem consultados pelo cidadão, embora pudessem caracterizar alguma relação 

ilícita, como tornou-se objeto de investigação. 

Nesse montante de R$ 4 por cidadão, faz-se necessário esclarecer, estão 

contempladas somente as atividades de organização e divulgação dos partidos 

políticos. Custos referentes à organização de eleições e o espaço disponibilizado na 

mídia eletrônica no horário eleitoral não estão contabilizados nesses recursos. O 

primeiro é assumido pelo orçamento do governo federal, enquanto que o segundo é 

imposto pelo contrato de concessão estabelecido junto às rádios e televisões, 

onerando as receitas publicitárias dessas concessionárias. 

Outro aspecto importante é que o montante do fundo partidário é distribuído 

conforme a representatividade dos partidos, definida de acordo com os votos obtidos 

para a Câmara Federal, considerando-se o território nacional para 95% do montante 

disponível, sendo os demais 5% distribuídos igualmente. A lei estabelece, também, que 

até 50% pode ser utilizado junto ao diretório nacional e até 60% em diretórios 

regionais (estaduais e municipais), considerados o pagamento de pessoal entre outras 

atividades.  
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Gráfico 1 – Evolução do Fluxo do Fundo Partidário, 

1994-2016, em milhões de R$ de 2016 

 

Valores atualizados pelo IGPDI 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.  

 

Quanto à distribuição por partido, a tabela 2 esclarece o montante de recursos 

distribuídos para as principais siglas ao longo dos anos, desde 1996, conforme as 

regras vigentes. E nessa distribuição revela-se uma concentração em algumas 

agremiações relevantes e um volume considerável nas agremiações que pouco 

representam em termos políticos. 

Tomando-se 2016 como referência, os cinco maiores receptores de recursos do 

fundo partidário concentraram 49,83% dos recursos, acumulou-se 66,6% dos recursos 

se considerarmos os oito maiores partidos. Na parte inferior “outros partidos” 

concentraram em 2016 o equivalente a 11,23% dos recursos ou R$ 79,18 milhões. É de 

se destacar que na rubrica “outros partidos” são considerados em 2016 outros 20 

partidos em atividade, muitos dos quais ativos desde 1994 e nunca superando 1% dos 

votos para a Câmara Federal. 
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 Tabela 2 – Evolução por sigla do fundo partidário, em R$ milhões de 2016 

Partido 
Político 

1996 2000 2004 2008 2012 2016 
% acumulado 

em 2016 

PT 30.01 35.60 46.35 32.43 56.48 98.07 13.91% 

PSDB 33.90 47.31 36.12 29.90 39.47 80.83 25.38% 

PMDB 51.31 40.94 33.70 31.50 47.57 78.80 36.55% 

PPB / PP 41.41 30.61 19.75 15.70 26.93 47.37 43.27% 

PSB 1.89 2.45 13.36 13.77 26.26 46.21 49.83% 

PSD * * * * 12.18 44.05 56.08% 

PL / PR 2.02 1.89 12.96 10.14 25.31 41.65 61.98% 

PMR / PRB * * * 1.06 7.17 32.93 66.66% 

PFL / DEM 35.14 46.68 33.58 23.74 23.74 30.48 70.98% 

PTB 13.68 15.30 12.69 10.72 15.63 29.25 75.13% 

PDT 17.64 15.32 12.97 11.78 18.84 26.13 78.84% 

SD * * * * * 20.43 81.73% 

PSC 0.46 0.06 0.03 4.48 11.51 19.21 84.46% 

PV 0.20 0.06 0.51 8.31 13.98 15.49 86.66% 

PROS * * * * * 14.88 88.77% 

Outros 2.95 1.76 4.38 26.50 42.00 79.18 100.00% 

Total 230.62 237.98 226.42 220.02 367.08 704.96   
Nota: Valores atualizados pelo IGPDI; 

 * - partido não constituído. 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.  

 

 Na tabela 3, os valores são apresentados para o total do período que se inicia 

em 1994 e encerra-se em 2016.  Agora, a rubrica “outros” contempla além dos demais 

20 partidos ativos as siglas extintas. E é curioso notar que tais partidos, ausentes do 

debate nacional na maior parte dos temas, recebeu um total de R$ 550,36 milhões nos 

últimos 24 anos de fundo partidário.  Os três maiores partidos, nessa análise, 

receberam R$ 1 bilhão cada, concentrando 43,21% dos recursos ao longo do período. 

Os dez maiores partidos concentraram 80% dos recursos. 
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 Tabela 3 – Evolução por sigla do fundo partidário, em R$ milhões de 2016 

Partido Político 1994-2016 % Acumulada 

PT 1022.73 15.00% 

PSDB 923.81 28.56% 

PMDB 998.60 43.21% 

PPB / PP 639.44 52.59% 

PSB 336.39 57.52% 

PSD 152.43 59.76% 

PL / PR 314.92 64.38% 

PMR / PRB 104.25 65.91% 

PFL / DEM 736.77 76.72% 

PTB 347.11 81.81% 

PDT 365.95 87.18% 

SD 53.23 87.96% 

PSC 111.48 89.59% 

PV 125.23 91.43% 

PROS 33.67 91.93% 

Outros 550.36 100.00% 

Total 6,816.36 
 Valores atualizados pelo IGPDI 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral  

 

1.2 -  O horário eleitoral “gratuito” 

Há que se considerar que os partidos com mais de dez deputados federais 

eleitos, mesmo fora do período eleitoral, dispõe de vinte minutos cada por semestre 

para veiculação de atividades partidárias em cadeia nacional. No extremo oposto, os 

partidos que tenham eleito menos de 5 deputados federais, ainda assim, dispõe de 

cinco minutos cada. 

Como dissemos, embora não haja um custo contábil para essa atividade que 

não seja a preparação da inserção, há um custo econômico na forma de receita de 

publicidade não realizada para as empresas de mídia. De outra forma, trata-se um 

espaço que é disponibilizado aos partidos sem ônus. 
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Em 2015 um espaço de trinta segundos na TV Globo, no horário entre 19h30m 

e 20h30m, custava R$ 370 mil1. Logo, o espaço mínimo de 5 minutos custaria R$ 3,7 

milhão, ao passo que o espaço de vinte minutos custaria R$ 14,8 milhões. 

Durante o período eleitoral em 2016 os partidos dispunham, no total, de 20 

minutos em horário nobre de TV e mais 70 minutos ao longo da programação em 

inserções avulsas. 

Os 20 minutos em um dia, pela tabela citada, somariam R$ 14,8 milhões 

diários. Os setenta minutos ao longo da programação se tomados pelo horário da 

“Sessão da Tarde”, um dos mais baratos da TV Globo ao custo de R$ 69,5 mil os trinta 

segundos, custaria R$ 9,73 milhões diários. Assim, diariamente o horário eleitoral 

diário teria um custo de R$ 24,53 milhões. 

Em 2016, contudo, o horário eleitoral durou 35 dias, o que totalizaria em R$ 

858,55 milhões o custo de todo o período do horário eleitoral gratuito durante o 

processo eleitoral.  

No segundo turno, em 2016, foram quarenta minutos diários, no total, e mais 

setenta minutos de inserções, contabilizando, pelo mesmo raciocínio, em R$ 39,33 

diariamente. A quantidade de dias ficou a critério de cada Tribunal Regional Eleitoral, 

com pelo menos dez dias de campanha. Assim, ao final do período mínimo, outros R$ 

393,3 milhões foram “dispendidos”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Segundo a tabela do blog: http://www.bastidoresdatv.com.br/televisao/saiba-quanto-custa-anunciar-
nas-emissoras-de-tv-do-brasil-no-mes-de-marco 
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Tabela 4 – Demonstração do Cálculo do Horário Eleitoral Gratuito em Período 

Eleitoral, somente com a Rede Globo 

 Custo 30 segundos Tempo Dias Total 

1º Turno 

Horário “Nobre” R$ 370 mil* 20 minutos 35 R$ 518 milhões 

Horário “Normal” R$ 69,5 mil* 70 minutos 35 R$ 340,5 milhões 

Sub Total     R$ 858,5 milhões 

2º Turno 

Horário “Nobre” R$ 370 mil* 40 minutos 10** R$ 296 milhões 

Horário “Normal” R$ 69,5 mil* 70 minutos 10** R$ 97,3 milhões 

Sub Total    R$ 393,3 milhões 

Total    R$ 1,252 bilhões 

* preços de 2015 

** duração mínima 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

http://www.bastidoresdatv.com.br/televisao/saiba-quanto-custa-anunciar-nas-

emissoras-de-tv-do-brasil-no-mes-de-marco 

 

 Esse valor não é perdido na sua totalidade pelas emissoras de rádio e televisão, 

já que a Lei nº 9504/2007 autoriza que tais veículos sejam contemplados com isenções 

no imposto de renda da pessoa jurídica. Ainda que não cobrindo a totalidade da perda 

de receita publicitária, a isenção não tem os dados divulgados pela Receita Federal. É 

neste momento que o custo do “horário gratuito” é dividido com a sociedade. Além 

disso, esse custo poderia se tornar ainda maior se adicionássemos as inserções nas 

demais emissoras. 

 

1.3 – Custo das Eleições 

O processo de votação em suas três etapas, preparação, exercício e apuração, 

envolve a alocação de recursos públicos para sua viabilização.  
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Segundo o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE em 2016, a eleição 

municipal custou aos cofres públicos o total de R$ 650 milhões, ou R$ 4,55 

aproximadamente por eleitor (ou R$ 3,5 por cidadão)2. 

Um aspecto importante é que na eleição de 2014, federais e estaduais, o custo 

por eleitor da organização das eleições esteve em valores de R$ 3,72 para o primeiro 

turno e R$ 3,62 para o segundo turno3. Ou seja, considerando-se o número 

aproximado de 143 milhões de eleitores temos que o primeiro turno custou aos cofres 

públicos, R$ 532 milhões e o segundo turno, R$ 518 milhões.  

 

1.4 - Somando os números 

Cada item pertinente ao exercício da política, o fundo partidário, o horário 

eleitoral e o processo de votação podem agora nos revelar o custo da política 

partidária ou, em outras palavras, o custo da democracia, considerando somente as 

operações legais.  

Tabela 5 – Síntese dos itens da política partidária, pública, e seu custo em ano 

eleitoral 

Item Custo 

Fundo Partidário R$ 705 milhões 

Horário Eleitoral 1º Turno R$ 858,5 milhões 

Horário Eleitoral 2º Turno R$ 393,3 milhões 

Organização Eleitoral 1º Turno R$ 532 milhões 

Organização Eleitoral 2º Turno R$ 517 milhões 

Total R$ 3,006 bilhões 

                                                           
2 http://www.valor.com.br/eleicoes2016/4732255/gilmar-mendes-custo-da-eleicao-de-2016-foi-de-r-
650-mi  
3 http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2014/05/12/interna_politica,527859/abstencao-de-
eleitor-gera-prejuizo-de-r-195-milhoes-divulga-tse.shtml 
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Fonte: Elaboração Própria com base nas tabelas de 1 a 4. 

2. Alternativas 

 

2.1 – Segundo Turno “paralelo” ao Primeiro Turno 

Como é estimado na tabela 5, a realização do segundo turno custaria valores 

estimados de R$ 910,3 milhões se somados o horário eleitoral e a organização do 

processo eleitoral. Assim, uma opção seria realizar o segundo turno na mesma data do 

primeiro turno, economizando esse montante. 

Para que tal procedimento seja viável, contudo, é necessário adotar um 

procedimento de voto distinto do atual. Esse processo já é adotado na Austrália (há 

mais de cem anos em eleições federais), Irlanda (desde a independência em 1922), 

Malta (desde 1921), Escócia (eleições regionais), Estados Unidos (eleições locais em 

Sacramento, Cleveland e Cincinatti dentre outras), dentre outros países e pode ser 

adotado tanto em eleições majoritárias quanto em eleições proporcionais. A esse 

processo de votação a literatura de ciência política dá o nome de voto único 

transferível. Esse mesmo processo é utilizado na eleição de sedes dos Jogos Olímpicos. 

Outra vantagem dessa alternativa é que com a adoção de processos eletrônicos 

de votação no Brasil, a apuração dos votos seria simples e rápida, tal como ocorre no 

sistema atual. 

Nesse tipo de processo o eleitor, dentre as opções de candidatos ou lista de 

candidatos, ordena suas preferências: a primeira preferência, a segunda, a terceira até 

o limite de sua própria aceitação. Um processo eletrônico simples viabilizaria o 

mecanismo de voto.  

Para a realização do “segundo turno” basicamente, há duas possibilidades: a 

primeira, na qual os dois candidatos que tiverem o maior número de primeiras 

preferências “disputam” quem foi o mais preferido no conjunto de todos os eleitores, 

incluindo, portanto, os eleitores que fizeram outras primeiras preferências. 

A segunda, na qual os candidatos que obtiveram primeiras preferências capazes 

de alcançar a maioria dos votos “competem” em sucessivas rodadas, cada uma delas 
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eliminando um candidato, até a apuração do vencedor entre os dois finalistas (esse 

processo é, por exemplo, utilizado na escolha das sedes dos Jogos Olímpicos). 

Os dois processos são exemplificados abaixo. 

 

Exemplo: Voto único transferível 

➢ Fase 1 - Votação: 

Lista de Candidatos:  

✓ Manuel Bandeira 

✓ Carlos Drummond 

✓ Ferreira Gullar 

✓ Augusto dos Anjos 

Ao eleitor cabe ordenar suas preferências, deixando de apontar aquele que 

rejeita. 

➢ Fase 2 – Apuração 

Em um eleitorado de 7.500 pessoas, os seguintes resultados foram reportados: 

 

Primeiras Preferências 

Nome Votação 

Manuel Bandeira 2.354 

Carlos Drummond 1.748 

Ferreira Gullar 1.112 

Augusto dos Anjos 1.032 

Nenhum 1.254 
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1º Método 

Pelo primeiro método apenas Manuel Bandeira e Carlos Drummond 

disputariam o “segundo turno”, assim bastaria saber como os eleitores de Ferreira 

Gullar e Augusto dos Anjos pensam sobre quem é o preferido entre os dois primeiros. 

Resultado  

Eleitores de  Nome Votação 

1ª Preferências Manuel Bandeira 2.354 

 Carlos Drummond 1.748 

   

Ferreira Gullar Manuel Bandeira 224 

(1.112 votos) Carlos Drummond 487 

 Nenhum 401 

   

Augusto dos Anjos Manuel Bandeira 357 

(1.032 votos) Carlos Drummond 571 

 Nenhum 104 

 

 

Resultado do 2º Turno 

Eleitores de  Nome Votação 

1ª Preferências Manuel Bandeira 2935 
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 Carlos Drummond 2806 

 Nenhum 1759 

 

Assim, Manuel Bandeira seria eleito com a maioria dos votos válidos. 

 

 

2º Método 

Nesse método os últimos candidatos, que não tenham a possibilidade de 

alcançar a maioria são automaticamente eliminados e as preferências de seus eleitores 

“transferidas”. 

Tomando-se o mesmo resultado de primeiras preferências, o candidato Ferreira 

Gullar manteria chances de eleição: pois seus votos somados ao do candidato 

eliminado, ainda podem fazê-lo ultrapassar o concorrente mais próximo. 

Primeiras Preferências 

Nome Votação 

Manuel Bandeira 2.354 

Carlos Drummond 1.748 

Ferreira Gullar 1.112 

Augusto dos Anjos 1.032 

Nenhum 1.254 

 

Assim, em uma segunda rodada, apura-se a preferência dos eleitores do 

candidato eliminado 

Eleitores de  Nome Votação 
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1ª Preferências Manuel Bandeira 2.354 

 Carlos Drummond 1.748 

 Ferreira Gullar 1.112 

   

 Manuel Bandeira 551 

Augusto dos Anjos Carlos Drummond 48 

(1032 votos) Ferreira Gullar 586 

 Nenhum 57 

 

 

 

Novo Resultado 

 Manuel Bandeira 2.905 

 Carlos Drummond 1.796 

 Ferreira Gullar 1.698 

 

Após a apuração das preferências dos eleitores do candidato eliminado, um 

novo candidato é eliminado. No presente caso, Ferreira Gullar. Agora as preferências 

dos seus eleitores serão avaliadas para a definição do vencedor entre os candidatos 

restantes, já que nenhum deles atingiu mais de 50% dos votos. 

Eleitores de  Nome Votação 

1ª  e 2ª 

Preferências 

Manuel Bandeira 2.905 
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 Carlos Drummond 1.796 

   

Ferreira Gullar Manuel Bandeira 300 

(1698 votos) Carlos Drummond 778 

 Nenhum 620 

 

Desse modo, chega-se ao resultado final. 

 Manuel Bandeira 3.205 

 Carlos Drummond 2.574 

 

Qualquer dos métodos, contudo, apresenta algumas vantagens: 

✓ Fim das despesas com 2º turno; 

✓ Candidatos com menores rejeições tendem a serem eleitos; 

✓ Críticas mútuas são evitadas, dentro da estratégia de atingir o maior 

grupo de eleitores em preferências sucessivas. 

 

2.2 – Voto Distrital 

A grande despesa dos partidos e candidatos com campanhas eleitorais e a 

suscetibilidade disto a “caixinhas’, doações suspeitas e necessidades milionárias de 

financiamento, podem, em grande parte, serem atribuídas ao tamanho dos distritos, 

demarcados pelos estados brasileiros, muitas vezes maiores do que a maioria dos 

países do mundo. 

A sugestão de que a campanha pode ser mais barata (e acessível) quando se 

diminui o eleitorado a ser alcançado (por sinal, uma regra da publicidade comercial) é 

a base da adoção de um voto distrital. 
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Como exemplo, caso o Brasil fosse dividido (segundo as microrregiões) em 

distritos de aproximadamente 500 mil habitantes (o equivalente a uma cidade como 

Caxias do Sul) teríamos a eleição de 400 deputados em disputas majoritárias.  

A eventual distorção de representação proporcionada pelo voto majoritário 

poderia ser compensada transformando a eleição para o Senado em proporcional, 

invertendo a lógica atual4. Nesse caso, se cada estado elegesse 7 senadores, por voto 

proporcional ou lista, teríamos um Congresso com 589 parlamentares, diminuindo 

ainda o número atual em 5 parlamentares. Assim, a Câmara teria 400 componentes e 

o Senado, 189. 

Caxias do Sul, um município com aproximadamente 500 mil habitantes teve na 

recente campanha de prefeito (majoritária) um teto de gastos estabelecido em R$ 1,2 

milhão para um único turno. Para Canoas, o teto estabelecido no primeiro turno foi de 

R$ 1,9 milhão5. 

Esses números ainda são altos, ainda que sejam limites superiores, mas 

comparados às prestações de contas dos eleitos para a Câmara Federal no Rio Grande 

do Sul são interessantes, tendo em vista que na campanha de 2014 os deputados 

federais eleitos pelo estado gastaram em média R$ 1,234 milhão6, ou seja, valor 

homogêneo ao teto de Caxias do Sul. 

Se faz a ressalva, no entanto, de que embora o voto distrital possa gerar 

economia, ele também traz outras consequências. Entre as vantagens, o deputado se 

torna muito mais próximo e conhecido de seus eleitores, sendo mais fácil a fiscalização 

dos seus trabalhos. Entre as desvantagens, as minorias tendem a ficar sem 

representantes no congresso, caso a lista de 7 senadores não seja suficiente para 

representa-las. 

 

 

                                                           
4 Proporcional para a Câmara e majoritária para o Senado. 
5 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
6 http://www.radioguaiba.com.br/noticia/candidatos-eleitos-chegaram-a-investir-38-vezes-mais-que-
colegas-de-bancada-por-um-unico-voto/ 


