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  RESUMO 

 

O presente trabalho visa a analisar as relações entre o financiamento político 

eleitoral feito por empresas e a atuação legislativa dos deputados eleitos pelo estado 

do Rio Grande do Norte. Procura-se averiguar se o financiamento empresarial, de 

fato, intervém e influencia no comportamento do deputado eleito, fazendo com que a 

performance política deste busque favorecer o interesse empresarial. Para a 

produção desse estudo, realizou-se uma investigação de todos os projetos de lei 

apresentados pelos deputados do RN, no período compreendido entre os anos de 

2003 e 2014, em relação ao interesse empresarial e impacto neste setor, traçando 

um paralelo com o financiamento recebido por estes políticos nas eleições de 2002, 

2006 e 2010. Os dados demonstram que, apesar de haver uma correlação de 

influência entre financiamento e projetos benéficos a interesses empresariais, essa 

ligação não é um nexo causal e nem unidimensional, necessitando da inclusão de 

outras variáveis na equação para podermos compreendê-la melhor. 

 

Palavras-Chaves: Democracia; Eleição; Financiamento de Campanha; Interesse 

Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The current work aims to analyze the links between the political-electoral funding 

done by enterprises and the legislative performance of the deputies elected by the 

Rio Grande do Norte state. It seeks to ascertain if the entrepreneurial funding, in fact, 

intervene into and influence the behavior of the elected deputy, biasing his political 

performance towards favoring entrepreneurial interests. In order to produce this 

study, it was realized an investigation of all bills proposed by Rio Grande do Norte 

deputies, in the period between the years of 2003 and 2014, concerning enterprises’ 

interests and impacts in the business sector, drawing a parallel with the funding 

received by these politicians during the elections of 2002, 2006 and 2010. The data 

shows that, although there is an influence correlation between funding and 

entrepreneurial-friendly projects, this link is not a casual nexus neither one-

dimensional, needing the inclusion of another variables in the equation to achieve a 

better comprehension. 

 

Keywords: Democracy; Election; Campaign Funding; Entrepreneurial Interest. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arte imita a vida e a vida imita a arte. No filme “Obrigado por Fumar”, o ator 

Aaron Eckhart faz o papel de Nick Naylor, o vice-presidente da Academia dos 

Estudos do Tabaco, um instituto de pesquisa financiado pelas indústrias do cigarro 

que estuda os efeitos deste no organismo humano. Naylor define seu trabalho como 

sendo um garoto propaganda da indústria do tabaco, um lobista que atua junto ao 

congresso e à mídia. Em uma das cenas do longa-metragem, quando ele tem que 

testemunhar no senado a respeito de um projeto que pretende colocar o símbolo de 

veneno nos pacotes de cigarro, um senador pergunta se o fato do instituto ser 

financiado pelo setor tabagista não afetaria as prioridades da Academia, ao que 

Naylor responde imediatamente que não, sugerindo, de maneira irônica, que tinha 

certeza de que as contribuições de campanha também não afetavam as decisões 

dos senadores, gerando enorme constrangimento entre os envolvidos. 

 Esse trecho do filme demonstra uma preocupação real, que já é debatida em 

alguns ramos científicos e acadêmicos. Até que ponto há conflitos de interesse entre 

quem financia as pesquisas e os seus resultados? Análises negativas para o 

financiador o fariam cortar seu investimento, deixando o pesquisador temendo 

perder sua fonte de renda? O pesquisador faria seu estudo com receio de 

desagradar o financiador?  

Conflitos de interesses podem ser conceituados como um agrupamento de 

conjunturas “que fazem com que o julgamento profissional relativo a um interesse 

primário, como o bem estar do paciente ou a validade de uma pesquisa, tenda a ser 

afetado impropriamente por um interesse secundário, como ganho financeiro” 

(ALVES; TUBINO, 2007) ou algum outro benefício não-financeiro. Na área médica, 

essa preocupação se mostra ainda maior, sendo exigência de alguns periódicos 

científicos a publicação dos financiadores e patrocinadores para os quais os 

resultados ou notas da pesquisa estão sendo apresentados. Tal cisma não é sem 

fundamento: 

 

Há cerca de três anos, a revista Nature publicou um estudo sobre o 
comportamento de cientistas em relação a condutas que comprometem a 
integridade da ciência. Foram entrevistados 3.247 cientistas 
estadunidenses, que reconheceram ter praticado várias condutas 
reprováveis nos três anos anteriores ao estudo. Algumas delas foram: 
falsificação de resultados (0,3%); uso de idéias de outros sem o devido 
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crédito (1,4%); uso de informação confidencial sem autorização (1,7%); 
falha em apresentar resultados contraditórios com pesquisas anteriores 
(6,0%); mudança de desenho, método ou resultados de um estudo em 
resposta a pressões do patrocinador (15,5%); uso de desenhos de pesquisa 
inadequados ou inapropriados (13,5%). No geral, 33% dos respondentes 
informaram ter tido ao menos um dos dez comportamentos inapropriados 
mais freqüentes nos três anos anteriores, sendo que o índice chega a 38% 
quando se excluem os cientistas em início de carreira. (PALÁCIOS; REGO, 
2008). 

 

Um terço dos cientistas e pesquisadores confessou desviar sua pesquisa por 

conflitos externos ao trabalho científico. Mudanças de método, desenho ou 

problemas podem alterar significativamente o resultado da pesquisa. Mais 

sintomático é verificar que 15,5% dos participantes da análise declararam que tais 

mudanças não se deram pela dinâmica do trabalho científico, mas sim por pressão 

externa vinda de patrocinadores, isto é, pessoas que injetavam dinheiro na pesquisa 

com interesse no resultado final.  

Esses dados não podem ser desprezados, pois pesquisas desse tipo se 

dedicam a elaborar remédios para curar doenças ou se debruçam sobre problemas 

que afetam o bem estar físico, social e mental dos pacientes. Estudos econômicos e 

sociais são utilizados para guiar as nações e os povos. Podem impactar, direta ou 

indiretamente, na vida das pessoas. Se forem pautados de acordo com os 

interesses de poucos, que tipo de impacto pode ser causado? Que grupo se 

privilegia com esses dados que não seguiram um rigoroso estudo científico? Que 

ganho eles obtém com tal prática?  

Importante notar que em algumas empresas, especialmente no ramo clínico e 

farmacêutico, pesquisadores são contratados com cláusulas de sigilo sobre as 

informações e estudos, vedando a publicitação de dados parciais, de método e até 

mesmo do resultado final caso este seja desfavorável aos interesses da empresa 

patrocinadora em questão (ALVES; TUBINO, 2007).  

E como tal fenômeno se dá na política, campo no qual os representantes 

dependem de grandes quantias de dinheiro para custear suas campanhas 

eleitorais? As discussões a respeito desse conflito têm sido alvo de atenção por 

parte da imprensa e de pesquisadores por muito tempo.  

Este não é um debate puramente retórico, pois possui importância prática e 

pragmática na vida social e na vivência política dos cidadãos e do país. Se há 

discussões e questionamentos a respeito dos patrocinadores de uma pesquisa 

científica, que pode de fato gerar novos ou derrubar antigos conhecimentos, por que 



16 
 

não ter a mesma preocupação com a política institucional e com o governo, que 

regulamenta a vida e o bem estar de milhões de pessoas? 

Isso se potencializa quando vemos a quantidade de dinheiro gasto nas 

campanhas eleitorais. Em 2014, por exemplo, segundo dados do TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral), candidatos, comitês e partidos receberam R$ 7.025.616.095,00 

em investimento durante a campanha eleitoral, sendo que 61,80% (R$ 

4.341.740.868,00) dessa quantia foi doada diretamente aos candidatos e 38,2% (R$ 

2.294.070.897,00) concedida a comitês partidários ou diretórios dos partidos1.  

Para melhor dimensionar esse montante, pode-se compará-lo aos recursos 

repassados via Fundo Partidário, que são valores que os partidos com registro no 

TSE recebem, sendo a soma proporcional às suas bancadas. Mesmo os que não 

possuem representação recebem uma porcentagem menor: 95% do fundo é dividido 

proporcionalmente entre as siglas que têm representação na Câmara dos 

Deputados, enquanto os 5% restantes são partilhados igualmente entre todos os 

partidos. Este recurso serve para a manutenção do partido e de suas fundações, 

formação de quadros e também para gastos de campanha eleitoral. Segundo o TSE, 

entre 2010 e 2013, os partidos receberam cerca de R$ 2,1 bilhões deste fundo. Em 

4 anos, o Fundo Partidário arrecadou 29,89% do total de dinheiro doado apenas 

para as eleições de 2014. Mesmo se todo o montante fosse utilizado para as 

eleições, não chegaria a um terço do que foi gasto apenas neste pleito. Nesse ponto 

é importante ressaltar que cerca de 20% do Fundo Partidário é empregado em 

campanhas, já que esse dinheiro também é usado pelo partido para a sua própria 

manutenção e custeio de eventos.  

É relevante ressaltar também que o Estado subsidia os programas eleitorais 

em período de campanha para que os partidos e candidatos não precisem gastar 

dinheiro com inserções na mídia, o que inclusive é proibido graças a essa 

concessão de espaço gratuito na TV e no rádio. O resultado é que o montante do 

Fundo Partidário torna-se ainda maior, já que elimina um gasto para o qual ele seria 

destinado. 

Deve-se enxergar os recursos privados usados para financiar campanhas 

eleitorais como investimentos, não doações. A ideia de doar pressupõe abrir mão de 

algo (sangue, dinheiro, bens etc.) sem esperar nada em troca, o próprio ato tem um 
                                                           
1 Mesmo sendo redundante é importante ressaltar que esse montante é apenas de dinheiro contabilizado e declarado, conhecido como caixa 

um. O dinheiro não declarado, conhecido como caixa dois tem peso dentro do financiamento de campanha, porém é impossível estuda-los de 

forma sistemática, dada a própria natureza ilegal da contribuição.  
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fim em si. O conceito de investir presume um retorno. Com esse ponto de vista, tanto 

um investimento de 20 reais quanto um de 200 mil na campanha eleitoral de um 

candidato ou partido denotam um desejo de retorno, seja ele facilidades políticas e 

burocráticas ou uma mudança mais ampla na política econômica ou de geração de 

emprego. Doações de campanha, sejam pequenas ou grandes, aspiram por 

retribuição, mesmo que em proporções diferentes. 

O dinheiro destinado às campanhas vem aumentando eleição após eleição. 

Comparando as doações de 2002, 2006 e 2010, é possível verificar o crescimento 

dos investimentos. Para melhor visualizar esse fenômeno, os valores monetários 

expostos nos parágrafos seguintes foram corrigidos para julho de 2014, por meio do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)2. Os dados coletados não 

apresentam uma divisão entre investimentos públicos e privados, referindo-se 

apenas à receita total adquirida pelos partidos e candidatos nas respectivas 

eleições.  

Em 2002, foram destinados R$ 1.422.081.592,00 para candidatos e R$ 

298.279.110,00 para comitês e partidos, totalizando R$ 1.720.360.702,00. Como se 

pode verificar, o financiamento para os candidatos é 4,77 vezes maior do que o para 

comitês e partidos. 

Em 2006, o financiamento para candidatos foi de R$ 2.323.769.336,00 e o 

para comitês e partidos R$ 548.173.296,00. Para candidatos, o montante é 4,24 

vezes maior que o para comitês, ainda uma diferença grande, não muito diferente de 

2002. O financiamento geral, porém, chegou a R$ 2.871.942.622,00, 66,94% maior 

que o de 2002. Como os dados estão corrigidos e igualados, podemos ver um 

aumento de 2/3 na quantia de dinheiro utilizada para financiar as eleições. 

Em 2010, o financiamento cresceu ainda mais. Apenas para candidatos, 

chegou a R$ 4.100.919.393,00, quase a soma dos financiamentos totais de 2002 e 

2006. Para comitês e diretórios de partidos, a quantia não fica muito atrás, sendo 

50,62% do financiamento para candidatos, R$ 2.076.040.174,00, assomando assim 

R$ 6.176.959.567,00. A diferença entre os financiamentos diminuiu, sendo o para 

candidatos apenas 1,92 vezes maior que o para comitês. Essa margem voltou a cair 

em 2014, sendo 1,62 vezes maior para o candidato. Esse fenômeno pode se tratar 

de uma mudança de estratégia, pois quando se financia comitê e partido direciona-

                                                           
2 Todos os dados foram retirados do www.tse.gov.br e www.asclaras.org.br. 



18 
 

se o dinheiro para a sigla como um todo, sendo esta responsável por definir como o 

valor será divido entre seus candidatos.  

O financiamento em 2010 foi 115,08% maior que o de 2006. Em 4 anos, mais 

que duplicou o dinheiro utilizado para as eleições. A diferença de 2010 para 2002 é 

de 259,05%, mais que o triplo. Como a única fonte de recurso público direto, uma 

vez que o HGPE (Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral) é uma forma de 

financiamento indireta, é o Fundo Partidário, que representa, como já foi observado, 

muito pouco do que é gasto em financiamento eleitoral, podemos deduzir que a 

maior parte deste dinheiro é de origem privada, seja por meio de pessoa física ou 

jurídica, investimento este que vem crescendo ao longo dos anos. 

Trata-se de um cenário no qual há uma abundância de financiamento e 

também de gastos, o que torna a disputa desigual, pois os candidatos que não 

possuem recursos já saem em desvantagem na corrida eleitoral. Não cabe afirmar 

que concorrer a um cargo político é algo caro, mas sim compreender que no período 

eleitoral movimenta-se muito dinheiro, sendo que a maior parte deste é de origem 

privada. A questão é: qual a origem do dinheiro, considerando apenas os que são 

registrados no TSE?  

O caixa um, ou seja, os recursos declarados, não são tudo aquilo que é usado 

em uma campanha eleitoral. A influência e o uso de recursos não declarados, o 

caixa dois, não pode ser menosprezado nem desprezado. Ainda assim, apenas a 

análise desses recursos declarados já tem muito a dizer a respeito da dinâmica e da 

lógica do financiamento eleitoral no Brasil, permitindo a sistematização necessária 

para um estudo mais aprofundado. 

A campanha de 2010 pode ser tomada como exemplo. Segundo dados do 

TSE, havia 135,8 milhões de eleitores registrados. Seria necessário que cada um 

deles financiasse R$ 45,48 reais para se chegar ao total do que foi recebido em 

financiamento. Esse valor corresponde a 8,9% do salário mínimo da época, que era 

de R$ 510,00. Em 2014, havia o registro de 141,8 milhões de eleitores, o que faz a 

média dos investimentos subir para R$ 49,54 por votante, perfazendo 6,8% do 

salário mínimo da época.  

É importante atentar-se ao fato de que apenas uma minoria dos eleitores 

participa do financiamento coletivo, ponto que será aprofundado especialmente no 

Capítulo 2 desta tese. Sendo assim, alguns poucos injetam muito dinheiro, e a 

média é muito superior aos R$ 45,48 de 2010 ou os R$ 49,54 de 2014. A fonte de 
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financiamento por pessoa jurídica deve ser atenciosamente analisada, pois é de 

onde provém os maiores financiadores, especialmente empresas. Por que estas, 

que são instituições que visam e devem visar ao lucro, se interessam em financiar 

partidos políticos e candidatos?  

Há vários modos, lícitos e ilícitos, pelos quais pessoas e empresas podem se 

beneficiar de estreitos laços com o poder político: troca de favores, subsídios, 

abatimento de impostos, facilidades tributárias, contratos com o governo, 

flexibilidade da fiscalização, influência sobre decisões políticas etc. Essa relação 

pode expressar-se até mesmo na proposição dos projetos de lei ordinária, 

impactando diretamente no trabalho de um parlamentar. Será que os projetos 

propostos por deputados e senadores que recebem dinheiro de empresas acabam 

por favorecê-las? Há conflito de interesses entre a atuação política de um 

representante e o interesse empresarial nessa esfera do poder institucional? São 

questões que este trabalho se propõe a analisar.  

Longe de esgotar o tema da relação dinheiro-eleição, empresas-governo e 

público-privado, o presente trabalho vem ao encontro de outros, que procuram 

investigar como se dá essa relação.   

Serão explorados, aqui, projetos de lei propostos por deputados federais, 

averiguando se esses são contrários ou favoráveis aos interesses empresariais, 

cruzando então o resultado com o financiamento dos candidatos e verificando se há 

correlação entre financiamento empresarial e projetos de lei. Porém, como é inviável 

analisar a atuação legislativa de todos os 513 deputados federais que ocupam a 

Câmara de Deputados nacional, foi feito um recorte, delimitando este trabalho a 

tratar apenas a respeito dos representantes do estado do Rio Grande do Norte. Esse 

estado foi escolhido por ter 8 vagas na Câmara Federal, o que permite um melhor 

exame dos projetos, aliado ao fato de apresentar uma campanha muito concentrada 

e oligarquizada, servindo de amostra para o cenário brasileiro. 

Uma vez que foram analisados os financiamentos eleitorais para pleitos de 

2002, 2006 e 2010, os projetos de lei estudados serão os propostos entre 2003 e 

2014, abrangendo as legislaturas para as quais esses deputados foram eleitos. 

O presente trabalho possui três capítulos.  

No Capítulo 1, será feita uma discussão teórica acerca do financiamento de 

campanha no Brasil, bem como de estudos que foram realizados até agora sobre o 
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tema, além de um exame de elementos que servem como base de análise para 

alguns estudos, como o sistema eleitoral brasileiro. 

No Capítulo 2, o enfoque será dado à dinâmica do financiamento para 

deputados federais do Rio Grande do Norte nos pleitos de 2002, 2006 e 2010, 

centrando-se nos deputados que foram eleitos. O método empregado foi a 

categorização das declarações de receita de cada um dos candidatos e comitês 

eleitorais nos três pleitos examinados. Apresenta-se também tabelas com as 

declarações dos gastos dos candidatos e comitês, mas estas não foram analisadas, 

pois ao presente estudo interessava apenas observar quem financia as campanhas, 

e não como os candidatos e comitês utilizam esses recursos, apesar desse ser um 

bom tema para futuras pesquisas. Analisando essas declarações, chegou-se à 

tabela de classificação dos projetos, cuja obtenção provou-se um trabalho árduo, 

pois o site do próprio TSE é de complicado trânsito. Tal tabela é de difícil manejo, 

sem muitos recursos, pois apresenta apenas o nome do financiador, o CNPJ ou CPF 

deste e a quantia doada. Com esses dados, foi criada uma planilha no Excel, a qual 

foi alimentada com o valor de cada entrada observada na tabela do TSE, realizando-

se um somatório por categoria e um geral para cada candidato e comitê. Esses 

dados permitiram examinar o peso financeiro que cada uma das fontes possui, tanto 

no geral quanto para cada um dos candidatos e comitês. Em posse dessa análise, 

que apontou a enorme preponderância da fonte de financiamento “Pessoa Jurídica, 

foi possível realizar o cruzamento com a classificação dos projetos de lei, que será 

vista no Capítulo 3. A classificação dos setores empresariais foi feita mediante uma 

pesquisa na internet, visitando sites das próprias empresas financiadoras. Mais uma 

vez é importante ressaltar a impossibilidade de categorizar e observar os recursos 

provenientes de caixa dois, mesmo sabendo que estes recursos existem e possuem 

sua parcela de influência durante a campanha eleitoral e nos resultados destas.  

No Capítulo 3, serão analisados os projetos de lei ordinária propostos pelos 

deputados do RN e seus impactos para as empresas, investigando se há relação 

entre estes e o financiamento de campanha, bem como a taxa de aprovação e 

rejeição dos mesmos. A classificação dos projetos se deu através da análise de 

cada um dos projetos, de acordo com pontos explicitados no Capítulo 3. Os projetos 

estão disponíveis no site da Câmara Federal3, que apresenta uma navegação mais 

                                                           
3 http://www2.camara.leg.br/ 
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fácil que o site do TSE. Fazendo a pesquisa por data (de 01/01/2003 a 31/12/2014) 

e por UF de origem do representando (no caso da pesquisa, Rio Grande do Norte), o 

site exibe todos os projetos de lei ordinária apresentados neste período por qualquer 

representando eleito pela UF em questão. Cada um dos projetos aponta a legislação 

ou mudança na legislação que propõem e depois a justificativa do processo em si. 

Com a leitura desses elementos, foi feita a classificação dos projetos, que será 

demonstrada no Capítulo 3. Tratou-se de um enorme trabalho, mas necessário para 

a proposta da presente tese. Além da classificação, também é possível observar a 

situação do projeto no site, o que permite fazer análises e comparações mais 

profundas em relação a essa conexão entre dinheiro e projetos de lei.  

Com esses métodos, tanto a classificação dos projetos de lei como o 

tabelamento do financiamento de campanha eleitoral por partido e por comitê, foi 

possível tecer a relação entre o dinheiro investido por empresas e possíveis 

benefícios a setores empresariais que os projetos podem acarretar. A principal 

hipótese é que maior fluxo de dinheiro empresarial ocasionaria maior número de 

projetos apresentados com potencial de benefícios a esse setor. Após essa análise, 

será feita a observação em relação a cada um dos candidatos, bem como a situação 

na qual os projetos de lei se encontram e qual a classificação destes, para saber se 

projetos classificados como prejudiciais a interesses empresariais têm mais chances 

de serem arquivados. 

Para finalizar esta Introdução, é muito importante ressaltar que em 2013, o 

Superior Tribunal Federal (STF) iniciou uma discussão a respeito de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI), de número 4650, que trata dos dispositivos 

legais que autorizam pessoas jurídicas, sobretudo empresas, a financiarem 

campanhas eleitorais e partidos políticos. No dia 17 de setembro de 2015, chegou 

ao fim a votação acerca do assunto, com a decisão pela inconstitucionalidade do 

financiamento de campanha por parte de pessoa jurídica, com validade já para as 

eleições municipais de 20164. A expectativa para os desdobramentos dessa ação é 

de aumento do volume de dinheiro recebido e gasto pelo caixa dois, pois, como será 

demonstrado ao longo do trabalho, as empresas são atores políticos de grande peso 

e importância, sendo responsáveis pela maior parte do financiamento político-

eleitoral.  

                                                           
4 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300015. Acesso em: 05 dez. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300015
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1 FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL NO BRASIL 

 

Em 2014, o Superior Tribunal Federal (STF) discutiu uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), de número 4650, que trata dos dispositivos legais que 

autorizam pessoas jurídicas, sobretudo empresas, a financiarem campanhas 

eleitorais e partidos políticos. A sessão do dia 2 de Abril de 2014 terminou sem uma 

decisão final, apesar da maioria dos ministros acenarem no sentido da proibição5.  

A Constituição Federal de 1988 não veda o financiamento de campanha 

eleitoral e de partidos por pessoas jurídicas, em especial empresas6. Porém, esse 

assunto é recorrente no debate sobre democracia representativa e eleições no 

Brasil, bem como na discussão sobre reforma política de uma forma geral. 

O caso acima explicitado demonstra o quanto o assunto tem sido tratado de 

maneira inócua na perspectiva de ação ou mudança concreta. Apesar de estarem 

presentes em praticamente todas as comissões sobre reforma política, as 

proposições nunca chegaram a sequer serem votadas por alguma das casas do 

Congresso brasileiro7. O fato desse tipo de debate ter sido travado no STF apenas 

agrava a situação do Congresso, pois demonstra sua incapacidade de lidar com 

temas variados, especialmente no que tange seu funcionamento. 

A própria questão da reforma política encontra dificuldades para ser debatida 

dentro da Câmara, ficando na maioria das vezes reclusa às suas comissões, que 

repetem discussões sem votar de fato o tema. O tópico do financiamento eleitoral, 

porém, não é exclusividade das legislaturas pós-ditadura, e o regulamento não é 

"falho" apenas devido à Constituição de 1988. Tentativas de regulação já haviam 

acontecido antes na história brasileira, como veremos a seguir. 

 

1.1 Breve Histórico 

 

O debate sobre o financiamento de campanha foi ignorado durante grande 

parte da história política nacional. A primeira tentativa de regulamentação nasceu na 

                                                           
5 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263981&caixaBusca=N. Acesso em: 10 jun. 2014. 
6 Associações de classe e sindicatos são sim vedados 
7 Isso não é exclusividade do financiamento de campanha, pois até o momento apenas três temas no que tange ao assunto “reforma política” 

chegaram a ser votados e/ou sair do papel. São eles: 1. A implementação da reeleição para cargos executivos, votada e aprovada em 1997 e já 

valendo em 1998; 2. Cláusula de Barreira, que nem chegou a vigorar, sendo derrubada pelo STF; 3. Fidelidade partidária, que também se 
baseou em uma decisão do STF, que faz com que legisladores eleitos pelo sistema proporcional percam seus cargos caso troquem de partido; 

e 4. A Lei da ficha limpa, que é iniciativa popular e não necessariamente do Congresso, que torna inelegível candidatos acusados de crimes 

contra a administração pública, apesar de alguns conseguirem burlá-la.  
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Constituição de 1946, ainda que distante dos moldes atuais. Antes disso, a 

influência do dinheiro deu-se de outras maneiras, seja devido à estrutura eleitoral e 

política ou à concepção de governo representativo em si.  

 

1.1.1 Império (1822-1889) 

 

O Brasil se tornou independente em 1822, tendo essa independência sido 

encabeçada por D. Pedro, filho de Dom João VI, rei de Portugal. Talvez pela forma 

como se deu esse processo, o país não se tornou logo uma república, mas antes 

uma monarquia, sob o nome de Império, com o próprio D. Pedro, então 

transformado em Dom Pedro I, se tornando o primeiro monarca. 

A legislação da época não possuía qualquer menção a financiamento de 

campanha, muito menos pensava em mecanismos para regulá-lo. A influência 

econômica ocorria de outras maneiras nessa época: através do voto censitário.  

Para poder exercer o direito do voto, que era aberto, e não secreto como 

atualmente, o cidadão deveria ser homem, livre, ter acima de 25 anos e uma renda 

mínima anual de 100 mil-réis. Atendendo a esses pré-requisitos, o indivíduo estava 

apto a votar no "eleitor de província", sendo que este sim votaria no deputado para 

representar a província onde ocorria a eleição. Para ser um "eleitor de província", o 

cidadão precisava ter uma renda mínima de 200 mil-réis. Para se candidatar a 

deputado, esse valor subia para 400 mil-réis. Para Senador, chegava a 800 mil-réis. 

Com todos esses filtros, não é de se espantar que a média de participação política 

no período fosse de apenas 13% da população8.  

 Se consideramos ainda que o imperador exercia ao mesmo tempo o Poder 

Executivo e o Poder Moderador (um quarto poder, capaz de controlar os outros três), 

entende-se por que não havia preocupação com a influência econômica nas 

eleições. 

 

1.1.2 República Velha (1889-1930) 

 

Com a proclamação da república, aboliu-se o voto censitário, mas nem por 

isso o número de votantes aumentou demasiadamente: os analfabetos (que 

constituíam 60% da população) e as mulheres eram proibidos de votar.  
                                                           
8 De acordo com o censo de 1872, o único feito durante o período do Império. Para mais detalhes: <www.ibge.com.br> (Acesso em: 02 maio 

2014). 
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Não havia legislação específica para a questão do financiamento de 

campanha, mas a influência econômica permanecia, mesmo com o fim do voto 

censitário, chegando a controlar até mesmo a própria composição governamental.  

O sistema majoritário de maioria simples continuou vigorando, aplicado a 

pequenos distritos uni-nominais, isto é, distritos onde apenas o mais votado, em 

maioria simples, vencia o pleito. Porém, o voto continuava a ser aberto, ou seja, o 

eleitor mostrava abertamente em quem ele estava depositando seu voto. Dessa 

forma, surge o chamado "voto de cabresto": eleitores eram coagidos por um 

"coronel", forma de tratamento dada a grandes senhores de terras ou alguém de 

grande poder e influência na localidade, a votarem em quem ele quisesse, sob risco 

de sofrerem danos físicos e sociais caso não o fizessem. Nessa época, surge 

também um termo utilizado até os dias atuais, o “coronelismo”, que consiste, entre 

outras coisas, em trocas de favores, embora coerções e coações não sejam 

incomuns, por apoio político, fazendo com que o candidato indicado pelo coronel aos 

votantes de sua região fosse eleito.  

Dessa forma, o coronel enxergava o deputado com uma espécie de 

procurador de seus próprios interesses na esfera política, seja ela federal ou 

estadual. Por ter sido eleito com o apoio do coronel, era como se o deputado fosse 

esse comissário geral para todas as incumbências, mesmo as de ordem mais 

particularistas (BEZERRA, 1999, p. 41). Assim, a questão do financiamento de 

campanha não era uma preocupação primária nas disputas eleitorais na época da 

República Velha, também conhecida como República do Café com Leite, devido à 

alternância entre presidentes oriundos de São Paulo, estado cafeicultor, e de Minas 

Gerais, estado pecuarista e leiteiro. Não se trata de dizer que as disputas não 

tinham importância, muito menos que o resultado já estava decidido antes mesmo 

do período eleitoral. Constata-se apenas que a falta de legislação sobre o 

financiamento de campanha não deve ser vista como um fator determinante nas 

eleições daquela época, pois não era devido a questões financeiras que as eleições 

eram desbalanceadas ou decididas. Como dito por Backes: 

 

[...] Fenômenos como o coronelismo, o voto de cabresto e as fraudes faziam 
com que a eleição fosse mais um acordo entre as oligarquias do que uma 
disputa pela conquista dos votos individuais dos eleitores (o que não quer 
dizer que as eleições não tivessem importância, nem que não fossem 
disputas renhidas, mas sim que elas se processavam por mecanismos bem 
mais elitistas do que os de hoje). (BACKES, 2001, p.4). 
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1.1.3 Revolução de 30 e Estado Novo (1930-1945) 

 

A revolução de 1930 trouxe diversas mudanças ao Brasil, em especial na vida 

política. Inicialmente, vale ressaltar que no Código Eleitoral de 1932 o voto passou 

de aberto a secreto, ou seja, o eleitor não tinha mais que mostrar em quem ele 

estava votando, o que modificou enormemente o modo de se fazer política que vinha 

da República Velha. Outra diferença importante se deu na forma de escolha dos 

representantes no poder legislativo: passou do sistema majoritário para o sistema 

proporcional, que é adotado até hoje. 

Em 1934, as mulheres também ganharam o direito do voto de forma irrestrita, 

ainda que a obrigatoriedade só viesse em 1946, aumentando, assim, o universo de 

eleitores do país. Dessa forma, a esfera eleitoral passou a representar mais 

fielmente a população brasileira. 

Talvez a mudança mais significativa, entretanto, tenha sido a criação da 

Justiça Eleitoral, "com as atribuições de organizar e fiscalizar o processo eleitoral" 

(BACKES, 2001, p. 5), bem como dos tribunais eleitorais. A Justiça Eleitoral foi 

instituída pelo decreto nº 21.076/1932, embora tenha sido dissolvida 5 anos mais 

tarde com o golpe de Estado e a instauração do Estado Novo, passando para a 

União a atribuição de legislar sobre matéria eleitoral. 

Nessa época, também não havia qualquer tipo de lei ou norma relativa ao 

financiamento de campanha, estando de fora inclusive da Constituição de 1934. Já 

que "no período, contudo, foi realizada apenas uma eleição para a Assembleia 

Nacional Constituinte, em 1933 (o Presidente foi eleito por voto indireto dos 

congressistas)" (Ibid., p. 5), devido à instauração do Estado Novo, não há 

parâmetros para que se possa observar qualquer tipo de influência financeira no 

processo eleitoral naquela época.  

  

1.1.4 Período democrático entre ditaduras (1945-1964) 

  

Com a redemocratização, a Constituição de 1946 manteve o voto secreto, o 

voto feminino e a Justiça Eleitoral, instituindo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que 

possui também subdivisões regionais, os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) de 

cada estado. 
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Apesar de analfabetos não poderem votar, a evolução da participação dos 

eleitores aumenta, passando de 7,5 milhões em 1945 para 15,5 milhões em 1960, 

ou seja, um aumento de 106%9. Dessa forma, "as disputas eleitorais ganham novas 

dimensões, com o que cresce a importância do dinheiro nas campanhas. A 

legislação começa a se ocupar do problema do financiamento de campanhas" (Ibid., 

p. 5). Pela primeira vez na história do Brasil, a legislação eleitoral tratou do tema do 

dinheiro na eleições, mesmo que de forma um tanto tímida. 

Em 1945, definiu-se a primeira norma e a primeira proibição referente a 

financiamento de campanha: era vedado qualquer tipo de fonte de financiamento 

partidário de origem estrangeira. Em 1950 foi lançado o Código Eleitoral (Lei 1164, 

de 24 de julho de 1950). Esse regulamento aumentou as limitações com relação à 

origem dos financiamentos, pois "proibiu quaisquer recursos provenientes de 

sociedades de economia mista e de concessionários de serviço público, além de 

doações de anônimos" (SOUZA, 2013, p. 2).  

Além de bloquear contribuições de determinadas fontes, o Código também 

estabelecia aos partidos a obrigatoriedade de controlarem suas finanças, com 

escrituração rigorosa de receitas e despesas e a fiscalização dessas contas pela 

Justiça Eleitoral, ou seja, era obrigação do partido, e não da Justiça Eleitoral, 

estabelecer o próprio teto de gastos numa campanha eleitoral. Dito isso, deve ser 

notado que "o limite de gastos do Código Eleitoral de 1950 é o mesmo até hoje: os 

partidos devem fixar as quantias máximas que os candidatos podem gastar com a 

própria candidatura, assim como a quantia global dos partidos" (Ibid., p. 12).  

Dessa forma, um candidato ou partido capaz de estabelecer uma grande rede 

de movimentação de aliados, ou ainda um que possua afinidade ou até mesmo 

contato com pessoas de amplo poder de financiamento, tem uma capacidade maior 

de adquirir recursos e pode estipular para si um teto mais elevado, beirando o 

ilimitado se comparado ao de alguns adversários, podendo, portanto, gastar mais e 

massificar seu nome. Ou seja, antes mesmo da campanha começar, esses 

candidatos e partidos já saem em vantagem, pois podem dispor de maiores reservas 

financeiras.  

A fiscalização dessas contas se daria por parte da Justiça Eleitoral. Uma 

resolução do TSE (nº 3988) determina que é de competência dos tribunais eleitorais 

                                                           
9 Dados visualizados em: <http://www.potencialpesquisas.com/downloads/Evolucao_Eleitorado_Brasileiro.pdf>. Acesso em: 15 maio 2014. 
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investigar e punir os atos que violem as normas legais, entretanto, "não há 

penalidades previstas, e nem eram estabelecidos mecanismos que viabilizassem a 

fiscalização por parte da Justiça" (BACKES, 2001, p. 5). Dessa forma, Backes 

comenta que não se visualiza nenhuma pena, nem mesmo algum dado a respeito da 

efetividade dessas normas, levando-a a acreditar que elas eram inócuas pela própria 

falta de punição.  

Um importante avanço desse período foi o surgimento do embrião do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). Criado inicialmente em 1955, com 

duração de 60 dias antes das eleições, sua formulação foi idealizada para que 

candidatos e partidos tivessem um tempo "gratuito" disponível nos rádios. Em 1962, 

esse horário é estendido para a televisão, "como iniciativa para democratizar as 

campanhas e para evitar que apenas candidatos com posses tivessem acesso aos 

meios de comunicação" (SOUZA, 2013, p. 11). Assim, as campanhas poderiam ser 

feitas de forma mais igualitária, permitindo àqueles que não podiam comprar tempo 

de transmissão nesses espaços divulgar sua mensagem, com os custos sendo 

arcados pelo Estado.  

Nessa época, o HGPE estava vinculado à representação, ou seja, para que o 

partido tivesse direito à sua cota nesse horário, ele deveria contar com deputados no 

Congresso. Durante a ditadura, essa peculiaridade se manteve, apesar de não fazer 

tanta diferença devido ao sistema bipartidário em voga naquele tempo. Isso só foi 

modificado em 1989, como veremos mais adiante. 

 

1.1.5 Ditadura Militar (1964-1985) 

 

Durante o período do governo militar, autoritário e ditatorial, ocorreu um 

paradoxo: mesmo com as eleições fortemente restritivas do ponto de vista da 

existência e organização dos partidos, das candidaturas e de cargos concorridos nos 

pleitos (primeiramente não se votava diretamente para presidente, depois para 

governador, para prefeito nas principais cidades e em alguns casos para senador, os 

chamados “senadores biônicos”), a legislação eleitoral se desenvolveu de forma 

progressiva, dando o pontapé inicial a vários avanços e restrições que foram 

mantidos na redemocratização.  

Ao que pese uma especificidade da ditadura perante os outros períodos, o 

país havia legalmente se tornado bipartidário, com o reconhecimento legítimo de 
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apenas dois partidos, o ARENA (Aliança Renovadora Nacional), partido de 

sustentação da ditadura, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido oficial 

de oposição à ditadura. Essa configuração iniciou-se em 1966 e perdurou até 1979.  

Parte dessa legislação deveu-se ao entendimento do partido político como um 

órgão pertencente à esfera pública, e não privada. Dessa forma, o governo 

regulamentava por lei toda sua organização interna.  

Em 1965, é sancionada a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP), que 

proibiu doações por parte de empresas privadas. Nesse mesmo ano, devido à 

Emenda Constitucional nº 14, foi introduzido o conceito de abuso do poder 

econômico, que se estabeleceu no Código Eleitoral de 1965, definindo que:  

 

Os abusos do poder econômico e de autoridade serão coibidos e punidos. 
Não são estabelecidas penalidades, contudo. O que o Código penaliza é a 
compra de votos (art. 299) e o fornecimento gratuito de alimento e 
transporte no dia da eleição, com o fim de fraudar o exercício do voto (art. 
302), ambos considerados crimes eleitorais e punidos com pena de 
reclusão e multa (BACKES, 2001, p. 6). 

 

Numa revisão dada à LOPP, já em 1971, foram revistos pontos que recaíram 

“sobre recursos de autarquias, de empresas públicas e de fundações instituídas em 

virtude de lei e para cujos recursos concorressem órgãos ou entidades 

governamentais; ademais de contribuições de entidades de classe ou sindical" 

(SOUZA, 2013, p. 3). Também foram instituídas e aprofundadas normas a respeito 

da organização interna dos partidos, bem como sobre suas finanças e contabilidade. 

Outra vedação que ocorreu nessa época foi a de recebimento de recursos de 

empresas privadas de finalidade lucrativa. 

Como dito anteriormente, o estabelecimento do limite de recebimento de 

receita e de gastos vem desde 1950. Durante o período ditatorial, essa prerrogativa 

se manteve, perdurando até os dias de hoje. Outro fator que foi preservado é o do 

impedimento do financiamento de campanha por parte de entidade de classe e 

sindicatos.  

O maior avanço e também maior herança desse período, entretanto, deu-se 

através da criação do financiamento público, que foi então introduzido pela primeira 

vez no sistema nacional. Tal financiamento ocorre de duas formas: diretamente, 

através do Fundo de Assistência Financeira dos Partidos Políticos (chamado de 

Fundo Partidário ou FP), ou indiretamente, por meio do aprofundamento do HGPE, 
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que passou a ser unicamente custeado pelo poder público, vetando a compra de 

tempo de rádio e TV pelos partidos. 

Cabe ressaltar que o Fundo Partidário não existe com o propósito de ser um 

financiamento exclusivo para campanhas eleitorais, nem foi idealizado dessa forma. 

Não há, no caso brasileiro, dinheiro público cuja finalidade seja tão-somente 

eleitoral. "O Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos é a única fonte 

disponível de subsídios estatais diretos, distribuídos para partidos, a fim de 

realizarem gastos para a sua manutenção cotidiana e despesas eleitorais." (Ibid., p. 

7).  A criação do FP se deu em 1965, por sugestão do TSE. Sua primeira 

distribuição, porém, só viria a ocorrer em 1974, por meio de uma resolução de 1972 

do TSE. Teoricamente, a concepção por trás da criação do FP era justamente tentar 

diminuir a dependência dos partidos, e consequentemente dos candidatos, dos 

recursos privados. Todavia, segundo Backes (2001) e Souza (2013), o atraso da 

distribuição das parcelas e os parcos recursos provenientes do fundo, insuficientes 

para a manutenção e a organização partidária, comprometeram os resultados 

esperados de sua implementação, impasse esse que perdura até os dias atuais.  

A distribuição dos recursos provenientes do FP também é problemática. 

Inicialmente, 20% do fundo seria dividido igualmente entre os partidos, sendo os 

80% restantes proporcionalmente distribuídos de acordo com a representação no 

Congresso. Em 1981, essa fórmula mudou, e a divisão passou a se basear 

totalmente na proporcionalidade da representação partidária, de forma que o maior 

montante ia para o ARENA, graças à sua maioria no Congresso. Como será exposto 

mais a frente, a fórmula sofreu algumas mudanças, bem como o próprio fundo, mas 

a lógica continua sendo fortemente proporcional. 

Como dito, o HGPE passou por importantes mudanças no período da 

ditadura. Em 1974, os televisores atingiram um enorme índice de difusão nos lares 

brasileiros, fazendo com que os legisladores começassem a se preocupar com o 

real "desequilíbrio na disputa eleitoral causado pela compra de horário extra para a 

publicidade de candidatos durante campanhas" (SOUZA, 2013, p. 11). Foi a partir 

desse ano que, como já relatado, o HGPE se tornou o caminho exclusivo dos 

candidatos para terem acesso ao meio televisivo. Paradoxalmente, em 1976 foi 

instituída a Lei Falcão, censurando a propaganda eleitoral na televisão. Essa lei, que 

teve efeito até 1984, obrigava que o HGPE fosse formado apenas por uma foto do 



30 
 

candidato, seu número e uma pequena biografia sobre o mesmo, nada mais que 

isso.  

 

1.1.6 Redemocratização até 2014 

 

Com o final da ditadura em 1985, nas eleições de 1986 houve um 

crescimento no número de eleitores. Segundo Backes (2001) o número de eleitores 

atingiu 65% da população brasileira em 1996. Cerca de 138 milhões de pessoas 

votaram em 2010. A televisão foi massificada, estando presente em 99% dos lares 

no Brasil, se tornando o único meio de obtenção de informação em mais de 70% 

deles (FIGUEIREDO, 2008). As campanhas encarecem a cada eleição, tentando 

acompanhar essa complexidade e volume de eleitores cada vez maiores. A 

utilização de modernas técnicas de marketing, especialmente no planejamento, 

gravação e realização dos programas televisivos para o HGPE, também é apontada 

como uma das principais causas do encarecimento das campanhas eleitorais 

(SAMUELS, 2006; SOUZA, 2013).  

Um fator importante constituiu-se no fim da concepção dos partidos políticos 

como órgãos públicos, dando a eles completa autonomia no que tange sua 

organização interna. A legislação também garante a livre criação e funcionamento 

dos partidos, bem como seu acesso aos recursos provenientes do Fundo Partidário. 

Outro significativo avanço da Constituição de 1988 foi o entendimento a 

respeito de abuso econômico, bem como dispositivos para julgar e punir aqueles 

que cometem esse crime, como a inelegibilidade e até mesmo procedimentos de 

impugnação de mandato eletivo para representantes já eleitos que tenham abusos 

comprovados (Art. 14, parágrafos 9 e 10, respectivamente).  

Não houve mudanças drásticas da legislação eleitoral anterior para a atual. 

Mesmo a Lei dos Partidos de 1995 e a Lei das Eleições de 1997 (e a revisão desta 

em 2006) trazem em sua maior parte aperfeiçoamentos ou maior aprofundamento 

de leis que já existiam anteriormente10. 

                                                           
10 Vale ressaltar que essa lei vem no rastro de um escândalo de corrupção e o processo do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de 

Melo, que ocorreu em 1992 (BACKES, 2001; SOUZA, 2013). O relatório dessa CPI teria apontado falhas do sistema eleitoral e de 

financiamento, indicando possíveis soluções e ações nessas áreas. 
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A proibição de doação empresarial se manteve do começo da ditadura até 

1993, um ano após o impeachment do presidente Collor11, quando se lançou uma lei 

temporária (Lei 8713, de 30 de setembro de 1993), que teve validade apenas para o 

pleito de 1994. Essa lei já permitia a candidatos e partidos receberem financiamento 

de empresas, o que se manteve nas já citadas Lei dos Partidos (1995) e Lei das 

Eleições (1997, revisada em 2006).  

Essas doações passaram a ser restritas por um teto estabelecido em 1993, 

bem como as feitas por pessoas físicas, embora esse teto se mostre um grande 

problema: "Conforme o disposto no art. 23 da Lei das Eleições, as doações de 

pessoas físicas ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador 

no ano anterior à eleição"12. Para empresas, "ficam limitadas a 2% do faturamento 

bruto do ano anterior à eleição, de acordo com o disposto no art. 81 da LE"13. Há 

previsão de punição na lei, algo que não havia nos períodos anteriores, para aqueles 

que excederem esse limite, mas ele, por si só, se posta em contradição com o 

princípio de igualdade da competição política. Esse limite relativo, e não absoluto, 

permite que homens mais ricos e empresas maiores, detentores de um poder muito 

maior de financiamento, possam injetar mais recursos que empresas menores e 

pessoas com menos recursos, ferindo o princípio de isonomia perante o processo. 

 

Esses limites são, porém, equivocados. A fórmula que estabeleceu o teto 
máximo em razão da renda dos doadores (proporcional a rendimentos) 
permitiu aos financiadores que tivessem maior renda aportar mais recursos 
em detrimento dos outros doadores, para candidatos e partidos. [...] Por 
isso, a lei não garantiu o nivelamento da participação política desses 
doadores por meio do financiamento de campanha, o que seria, 
evidentemente um resultado desejável em um país marcado por 
desigualdades socioeconômicas que vem deteriorar o sentido da máxima 
"cada cidadão, um voto" (SOUZA, 2013, p. 6-7). 

 

Ao invés de nivelar as doações e equalizar sua influência no processo 

político, esse limite relativo, na verdade, cria uma desigualdade e um aumento do 

peso que grandes financiadores exercem, em detrimento dos pequenos. Dessa 

forma, a disputa é amplamente desbalanceada a favor daqueles que atraem a 

                                                           
11 O caso que deflagrou o impeachment envolvia tráfico de influência do braço direito e tesoureiro da campanha presidencial de Collor, 

Paulo Cesar Farias (PC Farias), para empresários, em troca de dinheiro. Esse episódio teria deflagrado a liberação de financiamento de 
campanha por entender que esse tipo de vedação seria "hipócrita" pelos legisladores. É um entendimento diferente dos EUA, por exemplo, 

conforme será visto no capítulo seguinte, onde o escândalo de Watergate serviu para restringir o financiamento empresarial e deixar a 

legislação mais rígida nesse aspecto. 
12 Doação de pessoas físicas em http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/campanha-eleitoral-financiamento-de-campanhas-roteiros-eje. 

Acesso em 22/04/2014. 
13 Doação de pessoa jurídica em http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/campanha-eleitoral-financiamento-de-campanhas-roteiros-eje. 

Acesso em 22/04/2014. 
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simpatia de investidores com mais recursos. É como se essas pessoas e empresas 

possuíssem maior peso e fossem mais valiosas, eleitoralmente falando, do que as 

com rendimentos menores. 

As antigas vedações de fontes de recursos se mantiveram, tanto para os 

partidos quanto para os candidatos. A lista também ganhou alguns acréscimos já em 

1993, como por exemplo:  

 

Entidades de direito privado que recebessem, na condição de beneficiária, 
contribuição compulsória em virtude de disposição legal; entidade de 
utilidade pública; pessoa jurídica sem fins lucrativos que recebessem 
recursos do exterior e; permissionário de serviço público (Ibid., p. 4). 

 

 Em 2006, uma nova ampliação da lista ocorreu, acrescendo-se novas fontes 

de recursos proibidas: entidades beneficentes e religiosas, entidades esportivas ou 

organizações não governamentais (ONGs) que recebessem recursos públicos e 

organizações da sociedade civil de interesse público. Mesmo com todo esse cuidado 

com entidades que recebem dinheiro público (incluindo, em muitos casos, 

sindicatos, aos quais ainda é impossibilitado o financiamento), empresas com 

contratos públicos, como empreiteiras ou empresas de serviços terceirizados, por 

exemplo, continuam podendo financiar os candidatos de sua preferência sem 

nenhum tipo de impedimento legal. 

Nesse aspecto, partidos de esquerda apresentam uma maior dificuldade para 

levantar fundos para a sua campanha (SOUZA, 2013; HUNTER, 2007). Apesar do 

financiamento eleitoral ser misto, o dinheiro da iniciativa privada se mostra como o 

principal meio de custeio de campanha, especialmente os recursos derivados de 

empresas. Mesmo que poucas empresas doem para uma campanha, o limite 

relativo permite que o montante destinado ao pleito seja alto a ponto de poder 

desequilibrar a campanha. Dessa forma, como normalmente candidatos da 

esquerda não se encontram em consonância com a classe empresarial, acabam por 

ficar alijados do processo de financiamento. Tendo em vista essa perspectiva, 

alguns autores comentam que o financiamento no Brasil seria um tipo de 

investimento "visando serviço" (service-induceed) e não "visando política" (policy-

induceed) (SAMUELS, 2006; SOUZA, 2013; HUNTER, 2007).   

Esse conceito advoga que essas "doações", em especial as feitas por 

empresas, ocorrem no sentido de presumir uma compensação, como na forma de 
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contratos com o governo, por exemplo14. Com o financiamento, a empresa teria um 

meio de poder pressionar aqueles candidatos para os quais proveu fundos, 

especialmente pelo alto valor do montante, o que faz com que poucos financiadores 

sejam, de fato, decisivos numa campanha eleitoral. No Brasil, a maioria dos 

candidatos a cargos majoritários conhece seus financiadores, pelo menos aqueles 

que doam as maiores quantias para as disputas, fazendo com que essa linha de 

pressão fique aberta e disponível para ambos os lados: o candidato pode pedir mais 

dinheiro e o financiador mais "serviços", seja num contrato, numa emenda ou numa 

votação. 

 

Por fim, a ausência de limites para o total de doações que candidato e 
partido pudessem arrecadar propiciou uma corrida desenfreada por 
recursos e não contribui para uma competição mais equilibrada. Pelo 
contrário, a liberdade de arrecadação consentiu a influência do poder 
econômico sobre disputas eleitorais, contrariando a sua vedação 
constitucional, consolidada em 1988 (SOUZA, 2013, p. 7) 

 

O Fundo Partidário sofreu algumas mudanças, um aprofundamento visando a 

torná-lo mais efetivo, por assim dizer. Vale ressaltar que, para poder receber os 

recursos do fundo, o partido tem que estar legalizado, isso é, inscrito no TSE, tendo 

passado por todo o trâmite legal de criação de um partido.  

A Constituição de 1988 garantiu novamente que uma pequena parte do fundo 

fosse distribuída de forma igualitária a todos os partidos, independente de 

representação no Congresso. Em 1995, esse valor foi estipulado: 1% seria divido de 

forma igualitária e 99% de forma proporcional à votação do partido na última eleição 

para a Câmara. Apenas em 2006 esse número foi revisto, e a distribuição igualitária 

aumentou para 5%, ao passo que a proporcional caiu para 95%. Essa mudança 

pode parecer pequena, mas teve um grande impacto sobre a distribuição do Fundo 

Partidário.  

 

Em 2006, somente nove partidos recebiam quase 98% do FP, sendo que 18 
partidos [...] receberam menos de 1%. [...] Em 2007, 16 partidos passaram a 
receber um pouco mais do que 95%, enquanto 9 partidos não receberam ao 
menos 1% das dotações orçamentárias daquele ano (SOUZA, 2013, p. 9).  

 

                                                           
14 Como será visto mais adiante, os maiores doadores empresariais de campanha são as empreiteiras, seguidas pelos bancos e instituições 

financeiras. As primeiras obtêm a maior parte dos seus rendimentos e lucros por meio de contratos estabelecidos com o governo e o Estado, 
sendo enormemente interessadas, no sentido material, no candidato que será eleito. Os segundos são diretamente influenciados pela política 

econômica, que interfere pontualmente em seus negócios, e o entendimento sobre o pagamento do juros da dívida pública, obtendo a partir 

daí uma grande parte dos seus rendimentos. 
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Pelas regras vigentes, é válido imaginar que a fórmula do Fundo Partidário 

tem por preocupação inicial desestimular a criação de partidos de aluguel, não 

exatamente facilitar a vida dos já existentes. Apesar de ser uma precaução válida, o 

fato de existir 32 partidos inscritos e legalizados demonstra que há pouca eficácia 

nesse sentido. Pode-se dizer também que o Fundo Partidário, talvez por seu 

pequeno montante, não influi na decisão da criação de um partido, seja ele de 

aluguel ou não, havendo outros fatores que estimulam enormemente essa 

pulverização partidária. 

Outra crítica ao fundo diz respeito aos baixos recursos financeiros que se 

dispõem aos partidos, que se encontram muito abaixo do que é gasto nas 

campanhas eleitorais. Por exemplo, em 2010 foi declarado um gasto de cerca de 4,2 

bilhões de reais para a campanha eleitoral, sendo que cerca de 91,3% desse 

dinheiro foi injetado por empresas. Nesse mesmo ano, o Fundo Partidário foi de 

aproximadamente 200 milhões de reais15. Como comparativo, apenas as 

campanhas eleitorais para presidente ultrapassaram a marca de 500 milhões de 

reais. O dinheiro do fundo, além disso, não serve apenas para as campanhas 

eleitorais, mas também para ajudar os partidos a custearem sua manutenção, 

organização e atuação. Por exemplo, 20% devem ser obrigatoriamente aplicados na 

criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 

educação política (art. 44, IV da Lei n. 9.096/95). Essa obrigação já demonstra que a 

campanha é um dos usos do fundo, mas não o único. Os recursos, que já são 

parcos, se mostram ainda mais exíguos quando comparados ao montante gasto nas 

campanhas eleitorais. 

Dessa forma, há uma necessidade de se pensar melhor o fundo, 

aprofundando e aperfeiçoando sua funcionalidade, de modo que ele possa não 

apenas ter um peso muito maior nas campanhas, mas também ser melhor utilizado 

na principal função dos partidos: promover a ligação entre cidadãos e política numa 

sociedade civil ampliada. 

Outra mudança importante da Constituição de 1988 foi com relação ao HGPE. 

Já em 1989, "o acesso ao HEG [HGPE] passou a prescindir da representação, e 

uma pequena parte do tempo foi à divisão igualitária entre todos os partidos" 

(SOUZA, 2013, p. 11). A Lei das Eleições de 1997 diminuiu o período de 

transmissão dos programas de rádio e TV, previamente 60 dias antes do dia da 

                                                           
15 Todos os dados referentes a esse assunto foram extraídos de: http://www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario. 
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votação, para 45 dias, estabelecendo também que 1/3 do tempo de exibição seria 

divido igualmente entre todos os partidos registrados, enquanto os outros 2/3 seriam 

distribuídos de forma proporcional à representação na Câmara. Esse tempo não se 

transfere de um partido para outro, salvo em coligações para cargos majoritários.  

O HGPE é um tipo de financiamento público de campanha eleitoral feito de 

forma indireta. As emissoras de rádio e televisão são compensadas com gasto de 

dinheiro público, e como estabelecido na época da ditadura, apenas o estado pode 

fornecer esse tempo de exibição, proibindo, assim, que partidos ou candidatos 

comprem tempo de TV a mais por conta própria. Dessa forma, apenas em 2012, o 

HGPE custou R$ 606 milhões aos cofres públicos em renúncia fiscal. Ao se observar 

acima o montante gasto para as campanhas em 2010, porém, nota-se que esse 

valor representa uma parte ínfima do financiamento misto. 

Mesmo tendo nascido sob a égide da democratização da utilização dos 

grandes meios de comunicação, do nivelamento das candidaturas e também do 

barateamento das campanhas eleitorais, o HGPE sofre críticas por muitas vezes 

causar o efeito contrário. "As campanhas eleitorais no Brasil são quase tão caras 

quanto nos Estados Unidos, apesar de o horário eleitoral gratuito brasileiro eliminar 

a necessidade de o candidato comprar espaço na televisão" (SAMUELS, 2006, p. 

138).  

Souza (2013) compartilha dessa visão, pois para a autora, o HGPE na 

verdade favorece a desigualdade econômica entre os candidatos, já que aqueles 

com mais recursos têm uma condição muito maior de fazer programas com 

equipamentos e qualidade de som e imagem melhores, além de poderem contratar 

marqueteiros e especialistas em publicidade, ao passo que candidatos com menos 

capacidade financeira têm que produzir programas mais baratos, com qualidade 

audiovisual inferior, sem contar com avançadas técnicas de marketing e publicidade, 

chamando, assim, menos atenção do eleitor. Em suma, a disputa seria muito mais 

visual, de aparências, do que uma de propostas e ideias (MANIN, 1995), uma vez 

que o HGPE favorece o candidato com aparência melhor, cujo programa mais se 

aproxima da linguagem televisa à qual o eleitor/telespectador já está acostumado.   

O financiamento de campanha no Brasil é misto. Deve-se observar por meio 

dos dados disponíveis, porém, que há uma prevalência dos recursos privados, ou 

seja, a maior parte dos recursos alocados em uma campanha origina-se de doações 
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privadas de empresas (bancos, empreiteiras etc.). As eleições no Brasil estão reféns 

dessa lógica. 

 

1.2 Sistema Eleitoral 

 

A legislação eleitoral a respeito do financiamento de campanha nos mostra as 

regras sob as quais ele ocorre, embora não seja suficiente para proporcionar uma 

observação crítica de sua dinâmica. Para que isso seja possível, é importante 

conhecer e compreender o sistema eleitoral, ou seja, é preciso deixar claras as 

regras pelas quais os partidos e candidatos concorrem aos cargos públicos em 

disputa, já que “o sistema eleitoral é o conjunto de normas que define como o eleitor 

poderá fazer suas escolhas e como os votos serão contabilizados para ser 

transformados em mandato” (NICOLAU, 2012, p. 11). Essa centralidade do sistema 

eleitoral se dá também porque “as eleições desempenham um papel essencial na 

constituição do poder nas democracias representativas” (CINTRA, 2006, p. 128).  

Por esse motivo, as regras eleitorais devem ser claras e bem delineadas, 

visando a uma melhor qualidade na representação, pois: 

 

[...] Os sistemas eleitorais devem, enquanto instituições democráticas, 
satisfazer certas exigências normativas, como, entre outras, as de dar 
representação aos diferentes grupos, fortalecer os vínculos entre 
representante e os cidadãos, aumentar a capacidade do sistema político de 
decidir e governar, e tomar os resultados do pleito inteligível para os 
eleitores. (Ibid., p. 129). 

 

Nesses termos, o sistema eleitoral carrega uma enorme responsabilidade, 

cabendo-o dar inteligibilidade e legitimidade à sociedade política perante o eleitor, 

tendo relação com a visão do papel que as instituições democráticas têm perante a 

sociedade, privilegiando, dentro do legislativo, uma eficácia ao redor da 

governabilidade e de ações governamentais ou uma valência em torno das várias 

vozes dissonantes e opiniões divergentes que se encontram dispersas por toda a 

sociedade.    

Os resultados produzidos pelos sistemas eleitorais são influenciados pela 

mecânica interna de cada um. Em "As conseqüências políticas das leis eleitorais, 

Rae (1967) identificou três componentes básicos dos sistemas eleitorais: a 
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magnitude do distrito eleitoral, a estrutura do voto (ballot estructure) e a fórmula 

eleitoral” (NICOLAU, 2012, p. 11).  

A magnitude eleitoral diz respeito ao tamanho do distrito eleitoral em relação 

ao número de eleitores, número de vagas para cada distrito e o número de 

candidato que podem ser apresentados para concorrer a essas vagas. Quanto maior 

cada um dos quesitos, maior é a magnitude do distrito, e mais intrincada a eleição 

pode se tornar. A estrutura do voto refere-se às características do e como o eleitor 

efetuará seu voto: se este é secreto, obrigatório ou facultativo, bem como se é direto 

ou indireto, no candidato ou no partido. Por fim, a fórmula eleitoral concerne ao 

cálculo utilizado para que os votos se tornem mandatos: se é por maioria simples ou 

absoluta, lista dos mais votados, se usa o sistema de vote–pooling (agregado de 

votos) para se atingir um quociente mínimo de votação, ou mesmo se há para uma 

divisão de cadeiras de acordo com a votação de cada partido, sem a necessidade 

desse quociente. Cada um desses aspectos tem o poder de interferir na lógica de 

como será feita a campanha e como se dará a disputa pelos cargos, levando 

candidatos e partidos a agirem de forma a melhor aproveitar dos mecanismos 

descritos na lei eleitoral. 

O sistema eleitoral afeta tanto o comportamento dos eleitores e sua forma de 

encarar o momento da eleição quanto a lógica dos partidos para o pleito, podendo 

influenciar estes até mesmo em seus métodos internos de funcionamento e atuação. 

 

As eleições realizadas de acordo com as diferentes regras estimulam 
comportamento diferenciado dos dirigentes partidários e dos eleitores. No 
sistema majoritário de um único turno a tendência é que menos candidatos 
concorram – pois os partidos tem apenas uma disputa para negociar as 
alianças – e os eleitores adotem com mais freqüência o voto útil (deixar de 
votar no candidato preferido para votar em outro com mais chance de 
vitória). No sistema de dois turnos, mais candidatos concorrem no primeiro 
turno – pois há possibilidade de que alianças sejam feitas entre o primeiro e 
segundo turnos – e menos eleitores tendem a adotar o voto útil (NICOLAU, 
2012, p. 9-10). 

 

Como dito, além da importância na relação representante/representado e da 

chamada sociedade política com a sociedade civil, no método de escolha e na 

computação dos votos para se tornarem mandatos, as regras do sistema eleitoral 

têm uma grande influência na forma como os partidos políticos são criados, se 

organizam e atuam nas sociedades contemporâneas. Elas intervêm, por exemplo, 

no número de partidos e no funcionamento interno destes, na relação interpartidária 
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entre os filiados e candidatos, na accountability entre representantes e 

representados e nas estratégias para a campanha eleitoral. “As regras eleitorais 

afetam o número de partidos viáveis e sua coesão e disciplina” (AMES, 2003, p.22).  

Para Cintra (2006, p. 132), “entre as razões do interesse pelo estudo dos 

sistemas eleitorais estão seus possíveis impactos sobre o sistema partidário, em 

particular sobre o número de partidos políticos”. Em 2014, 32 partidos estavam 

registrados no TSE16.  Isso contrasta com o cenário dos Estados Unidos, que apesar 

de não ser legalmente bipartidário, conta com a dominância da política nacional 

centrada na figura de dois partidos: o Democrata e o Republicano. Outra diferença é 

que no Brasil o sistema de votação para o legislativo nacional é proporcional de lista 

aberta, enquanto nos EUA o sistema é majoritário, uni-nominal, de maioria simples e 

com distritos eleitorais de baixa magnitude.  

A coesão e coerência partidária, bem como a disciplina dos filiados e dos 

candidatos eleitos pelos partidos, são influenciadas pelo sistema eleitoral. Num 

sistema no qual voto é dado a partidos, ou o candidato dependa de sua sigla e da 

votação geral na mesma para se eleger, ele tende a ser mais coerente com os 

princípios nos quais está inserido e representa, sendo mais disciplinado e obediente 

em relação à direção e às lideranças partidárias, formando assim um partido mais 

coeso. Porém, se a votação é direcionada ao próprio candidato, fazendo com que 

ele possa se eleger sem a necessidade do partido, ou ainda se a votação dele seja 

essencial para o êxito da sigla em questão, ele se sentirá mais livre para ignorar os 

princípios e até mesmo as lideranças partidárias, negociando transferências para 

outras legendas se assim obtiver maiores vantagens para seu êxito eleitoral ou para 

sua carreira política. Evidentemente, isso também influencia a ação do candidato 

perante os eleitores (devendo o accountability primeiro ao partido ou à sua base de 

votação) e se ele representa ideários ou localidades dentro da esfera do poder 

político. 

Com toda essa centralidade na relação dos partidos e candidatos com a 

sociedade, bem como nas associações intrapartidárias, é de se esperar que o 

sistema eleitoral também ocupe um papel determinante no que tange ao 

financiamento de campanha, mesmo que não seja único e nem suficiente para 

explicar a complexa conexão entre dinheiro e política nas eleições. 

                                                           
16 Dados adquirido no site: <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos>. Acesso em: 13 abr. 2014. 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos
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Dessa forma, pode-se ser levado a acreditar que, melhorando o sistema 

eleitoral, a ponto de deixá-lo cada vez mais democrático e inteligível, é possível 

resolver quase todos os problemas institucionais da política. Essa é uma visão falsa. 

O sistema político e o sistema partidário, mesmo que este exerça peso sobre aquele 

(que recebe de volta sua parcela de influência), necessitam de atenção, vigilância e 

reparos constantes, visando a aprimorar a qualidade da representação, fazendo com 

que a sociedade política e o Estado de fato ajam de acordo com o que é esperado 

na sociedade civil ampla. Por isso, é importante que também existam mecanismos e 

formas de participação e pressão popular que extrapolem a eleição e o simples ato 

de depositar o voto na urna.  

Sobre a importância do sistema eleitoral, Jairo Nicolau afirma:  

 

Quem tem alguma dúvida sobre a importância dos sistemas eleitorais basta 
conversar com um político. Ele sabe mais do que ninguém que as regras 
para computar votos e transformá-los em poder fazem a diferença; que 
cada uma dessas regras cria uma rede de incentivos e desestímulo, tanto 
para os eleitores como para aqueles que se aventuram na disputa de um 
cargo eletivo. (NICOLAU, 2012, p. 9) 

 

1.2.1 Voto e regras eleitorais 

 

O voto no Brasil é obrigatório e o sistema eleitoral brasileiro é centralizado e 

unificado para todo o país, ou seja, os estados da federação não podem ter regras 

próprias para escolha de seus representantes, seja no executivo ou no legislativo, 

seguindo o modelo proposto pela legislação federal.  

As eleições para o executivo e para o legislativo ocorrem ao mesmo tempo no 

Brasil, com uma frequência bienal (de dois em dois anos), alterando apenas as 

esferas envolvidas. Num pleito, ocorre na esfera municipal, para os cargos de 

prefeito e vereador. Dois anos depois, ocorre nas esferas federal (presidente, 

senador e deputado federal) e estadual (governador e deputado estadual). É 

importante atentar a essa coincidência de legislativo e executivo, pois isso afeta as 

táticas dos partidos para o pleito, influenciando suas coligações para cada cargo e 

estratégias de campanha. 

No país, o cargo executivo em qualquer um dos níveis (federal, estadual ou 

municipal) é ocupado por apenas uma pessoa, embora haja duas regras vigentes 

para essa disputa eleitoral. Em cidades com menos de 200 mil eleitores, o prefeito é 
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escolhido por maioria simples. Não importa a porcentagem dos votos, aquele que 

receber mais é eleito, mesmo que a distribuição seja, por exemplo, 36,7% dos votos 

para o primeiro, 36,2% para o segundo e 20% para o terceiro colocado. Já para 

cidades com mais de 200 mil eleitores, a escolha se dá em dois turnos, por maioria 

absoluta: ou seja, o candidato tem que atingir mais de 50% da preferência do 

eleitorado. Caso isso não ocorra no primeiro turno, os dois mais votados irão ao 

segundo turno disputar essa preferência, fazendo com que essa maioria absoluta 

seja atingida. Esse sistema de dois turnos de maioria absoluta (acima de 50%) 

também é utilizado para as disputas pelos cargos de presidente e governador. 

Para as eleições legislativas, também há duas regras vigentes: uma para 

senadores e outra para deputados (federal e estadual) e vereadores. "À Câmara dos 

Deputados cabe a representação da população em geral. [...] O Senado Federal 

representa paritariamente as unidades da federação" (BEZERRA, 1999), cabendo 

aos deputados e vereadores representar o povo.  

O Brasil, assim como os EUA, é uma república federativa, ou seja, “o governo 

central convive com unidades federativas independentes” (ARRETCHE, 2006, p. 

123). Esta autora comenta que não há um consenso na ciência política sobre a 

definição de um estado federativo, tanto que a federação brasileira é bem diferente 

da estadunidense. Cada estado no Brasil tem um nível de independência, porém a 

centralidade da União é forte, unificando, por exemplo, o sistema eleitoral em todo o 

território.  

Cada unidade da federação brasileira (os estados mais o Distrito Federal) tem 

o mesmo número de senadores (três), o que iguala os estados na esfera de poder 

federal. Barry Ames critica essa construção do senado brasileiro, em especial por 

causa da gigantesca desproporcionalidade representativa nessa Casa legislativa. A 

diferenciação no peso do voto de um estado para outro é, para o autor, um entrave, 

pois aumenta o número do que ele chama de veto-players. 

 

Contanto com 3 senadores por estado, o Senado brasileiro dá a Roraima, 
com uma população que não chega a 250 mil pessoas, uma representação 
igual a São Paulo, que tem mais de 30 milhões de habitantes. Um voto em 
Roraima tem um peso 144 vezes maior do que um voto em São Paulo, de 
modo que os senadores que representam 13% da população brasileira 
podem bloquear uma legislação que 87% apoiam. (AMES, 2003, p. 36-
37).17  

                                                           
17 Esses dados correspondem a quando o autor escreveu sua tese, levando em consideração dados do censo de 2000. Em dados atualizados 

com o senso de 2010, Roraima conta com 450 mil habitantes (com estimativa de 488 mil em 2013) e São Paulo tem mais de 41 milhões de 
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Essa diferenciação do peso dos votos dos senadores por estado se deve 

muito mais à grande desproporcionalidade populacional do país do que a um defeito 

do sistema eleitoral em si, mas mesmo assim não pode ser ignorada. De qualquer 

forma, como o senado representa o estado dentro da união federativa, e não 

necessariamente o povo, esse é um custo com o qual se deve arcar, sendo a única 

alternativa reformar essa Casa ou até mesmo eliminá-la. 

Os senadores tem um mandato de oito anos, podendo se reeleger 

indiscriminadamente. Devido a esse tempo de mandato, a eleição para o Senado 

ocorre de forma diferenciada: num pleito vota-se para dois terços da Casa (dois 

senadores por estado), no certame seguinte (4 anos depois), para o outro terço (um 

senador por estado). A eleição do senador é majoritária, se dando por maioria 

simples, sem segundo turno, ou seja, o candidato (ou os dois primeiros, a depender 

do pleito) com mais votos ganha o cargo. Dessa forma, a lógica para se eleger é 

idêntica à dos cargos executivos: conseguir o maior número de votos possível. 

O Brasil conta com 513 deputados federais, número que não se altera desde 

as eleições de 1994, mesmo com a população tendo crescido em mais de 40 

milhões de 1991 a 2010. O distrito para se escolher os deputados equivale à 

unidade federativa (estados mais Distrito Federal). Cada estado escolhe um número 

de representantes de acordo com a sua população, baseado na fórmula D'Hont, mas 

com uma peculiaridade: nenhum estado pode ter menos que 8 (oito) nem mais do 

que 70 (setenta) deputados. Segundo vários autores (AMES, 2003; DESPOSATO, 

2007; NICOLAU, 2012; SAMUELS, 2006), esse é o principal ponto de 

desproporcionalidade em termos de representação no Brasil. Por essa limitação, 

vários estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste se encontram sobre-

representados, pois deveriam ter menos de 8 representantes, enquanto o estado de 

São Paulo está sub-representado, já que deveria ter 114 cadeiras, segundo a conta 

de Ames (2003, p. 75). 

No Brasil, um país com cerca de 202 milhões de habitantes (estimativa para 

2014), um deputado representa 394.598 habitantes. Nos EUA, que tem uma 

população de 313 milhões de pessoas (estimativa para 2014) e um Congresso 

Nacional de 435 deputados, um deputado representa 730.770 habitantes. A 

                                                                                                                                                                                     
habitantes (com estimativa de 43 milhões para 2013). Dessa forma, a diferenciação proporcional entro os estados diminui de 144 vezes para 

91 vezes. Mesmo assim, é uma grande diferença. (Dados adquiridos no site: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2014). 

http://www.ibge.com.br/
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Alemanha possui cerca de 82 milhões de habitantes e uma Assembleia Nacional 

com 631 deputados, cada um deles representando 129.668 habitantes18. Na Rússia, 

onde há cerca de 141 milhões de habitantes e uma Câmara Federal com 450 

deputados, a proporção é de 1 representante para cada 313.333 habitantes. Na 

França, com cerca de 63 milhões de habitantes e uma Assembleia Nacional de 577 

deputados, essa taxa cai a 1 para cada 113.426. Na Argentina, com uma população 

de 41,09 milhões e uma Câmara de Deputados de 257, a proporção é de 1 para 

cada 160.628. No Japão, que conta com 127,6 milhões de habitantes e uma Câmara 

dos Deputados de 480 representantes, a taxa é de 1 para cada 265.000 habitantes. 

Como pode ser observado, há um grande contingente populacional para cada 

deputado em questão. Porém, isso é de se esperar num país com enorme número 

de habitantes como o Brasil. De todos os exemplos apresentados, apenas os EUA 

tem uma população maior que a brasileira19. O país que mais se aproxima dos 

números brasileiros é a Rússia. 

 

1.2.2 As distorções na representação 

 

David Samuels (2006), em seu verbete altamente esclarecedor sobre o 

número e a distribuição de cadeiras no Brasil, argumenta que diminuir a quantidade 

de deputados não geraria uma economia significativa, mas sim aumentaria o abismo 

entre o volume de pessoas representadas e deputados. Tampouco há necessidade 

de aumentar o número de deputados. O principal problema para a qualidade da 

representação, segundo o autor, se encontra exatamente na desproporcionalidade 

que há por causa da fórmula brasileira, com vários estados sobre-representados e 

outros, especialmente São Paulo, sub-representados.  

Foi mostrada anteriormente a relação nacional de população/deputado para 

se ter uma perspectiva de quantos habitantes cada deputado representa. Para poder 

visualizar melhor as discrepâncias representativas e a desproporcionalidade entre os 

distritos, é importante observar o número de eleitores dos distritos eleitorais, por 

meio de dados de março de 201320. O Brasil conta com 140.947.053 eleitores, dessa 

forma, há, em média, 1 deputado para cada 274.750 eleitores. Como mostrou Ames 

                                                           
18 Por causa do sistema eleitoral alemão, o chamado voto distrital misto de correção (NICOLAU, 2012), a assembleia alemã tem o número de 

deputados variável de uma eleição para outra, podendo aumentar ou diminuir de acordo com o pleito.  
19 Os EUA e seu sistema eleitoral serão discutidos no próximo tópico. 
20 Os dados são de março de 2013 porque são as informações mais atualizadas disponíveis no TSE. Para acesso aos dados: 

http://www.tse.gov.br/sieeeleitoradoweb/eleitorado/inc_eleitorado.jsp visitado dia 20/04/2014 
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(2003), um voto para senador em Roraima vale 144 vezes mais do que um em São 

Paulo. Essa desproporcionalidade de representação, que não deveria existir para 

deputados pela lógica representativa apregoada por essa Casa de representação, 

ainda assim se mantém. Em São Paulo, onde há 31.362.132 eleitores e a quantia 

máxima de 70 representantes, um deputado equivale a 448.030 votantes, enquanto 

em Roraima, com 293.481 eleitores e 8 representantes, essa relação é de um 

deputado para cada 36.685 votantes. Mesmo com o ideário de representação 

populacional, a questão geográfica influi e distorce a representação na Câmara dos 

Deputados. 

Pesquisadores demonstram que mais ou menos 10 estados estariam sobre-

representados, enquanto apenas São Paulo estaria sub-representado. Quando se 

compara as unidades federativas umas com as outras, essa distorção agrava-se 

ainda mais. 

Entre os estados que estão sobre-representados, já há uma discrepância 

enorme. Enquanto Roraima apresenta a relação de 1 deputado para 36.585 

eleitores, Amapá apresenta 1 para 56.229, Acre 1 para 62.684 e Rondônia 1 para 

138.941. Há estados nos quais os números são ainda maiores: Piauí possui 1 

deputado para cada 236.251 eleitores, Mato Grosso do Sul 1 para 222.433, Mato 

Grosso 1 para 272.280, este último com quantia similar à do Amazonas, com 1 

representante para cada 272.437 votantes, e do Rio Grande do Norte, com 

proporção de 1 deputado para cada 294.061 eleitores21.  

Como não há atualização desde 1994, a desproporcionalidade entre os 

estados se intensificou. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e 

Amazonas têm mais eleitores do que Alagoas22, mas este último conta com 9 

representantes na Câmara dos Deputados, enquanto os três primeiros possuem 

apenas 8 cada. Mesmo o Rio Grande do Norte e o Piauí apresentando um número 

de eleitores muito similar, com uma diferença de pouco mais de 10 mil, o Piauí conta 

com 10 deputados23. Até nos estados com mais cadeiras, onde há uma maior 

equidade de representação, algumas distorções existem. Por exemplo, o Pará, que 

tem 5.123.552 votantes, apresenta um ligeiro déficit relativo, com 1 deputado para 

301.385 eleitores. Pernambuco, que tem quase 1,4 eleitores a mais (6.502.812), 

                                                           
21 Dados retirados do www.tse.com.br, acesso dia 20/04/2014 
22 Número de eleitores por Estado: RN - 2.352.492, MT - 2.178.244, AM - 2.179.502 e AL - 1.871.312. 
23 Piauí tem 2.362.516 eleitores. 
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assim como mais cadeiras (25), possui uma relação de representatividade mais 

próxima à média nacional: 1 para 260.112. Evidentemente, estados com mais 

eleitores devem ter direito a um maior número de cadeiras, mas a discrepância cria 

um déficit que afeta a qualidade da representação. 

Distorções sempre irão acontecer, o que deve ser levado em consideração é 

a minimização delas, ensejando uma representação mais fiel e qualificada à 

população, consequentemente elevando o nível do debate acerca dos problemas 

nacionais. 

 

Equalizar a relação entre população e cadeiras nos estados brasileiros tem 
um apelo normativo: os teóricos a muito tempo vêm sugerindo que à 
democracia deve buscar considerar cada voto da forma mais igualitária 
possível. A existência de um Senado torna claramente esse objetivo 
impossível, uma vez que os territórios possuem direito a representatividade 
igual no Senado, independentemente de suas respectivas populações. 
Entretanto, isso sugere que a câmara deva ser mantida como a "Câmara do 
Povo" enquanto o papel da “câmara dos territórios" deve se limitar ao 
Senado. (SAMUELS, 2006, p. 140). 

 
A escolha dos deputados se dá em distritos de grande magnitude, com um 

elevado número e vagas, eleitores e candidatos. Para realizar essa escolha, utiliza-

se o método de representação proporcional por lista aberta. Os partidos podem 

lançar 1,5 vezes mais candidatos do que o número disponível de vagas. Se 

estiverem coligados, porém, a coligação como um todo pode lançar até o dobro 

candidatos em relação às vagas. Portanto, num local com 8 vagas, um partido 

poderia lançar até 12 e uma coligação até 16 candidatos. Levando em consideração 

que o Brasil tem 32 partidos, o número de candidatos por distrito pode realmente ser 

muito elevado. 

Essa grande magnitude, com um elevado volume de candidatos, causa um 

problema de custo informacional aos eleitores, que ainda é agravado pela forma da 

votação (lista aberta) e pela fórmula eleitoral. Antes de entrar no custo informacional 

da política brasileira, é importante estar ciente de como funciona o sistema de 

representação por lista aberta no Brasil. 

"No sistema proporcional de lista a unidade fundamental é o partido político" 

(NICOLAU, 2012, p. 47). No Brasil, como na maioria dos países que apresentam o 

sistema proporcional de lista, uma pessoa não pode se candidatar se não estiver 

inserido num partido político, por isso Nicolau diz que essa é a unidade fundamental, 

mesmo que o modelo da lista possa influir na coesão e na força do partido em si. O 
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partido, nesse caso, teria um papel mais ideológico, convergindo visões de mundo 

sobre como deve proceder a sociedade e o que seria melhor para o país. Dessa 

forma, utiliza-se uma fórmula para a distribuição das cadeiras dentro da Câmara dos 

Deputados proporcional à votação que o partido obteve nas eleições: "um partido 

que obteve 40% dos votos, ocuparia cerca de 40% das cadeiras, enquanto outro que 

obteve 10% dos votos, ocuparia cerca de 10% das cadeiras" (Ibid., p. 47). Assim, 

grupos e opiniões minoritárias da sociedade possuem uma maior chance de eleger 

ao menos um representante e ter uma voz mais ativa nas esferas políticas 

institucionais, podendo se fortalecer e se organizar ainda mais, evitando serem 

sufocados pelo pensamento dominante. 

O Brasil utiliza esse sistema, mas sua fórmula apresenta algumas pequenas 

diferenças. "O método de distribuição de cadeiras praticado no Brasil combina o uso 

da cota Hare - conhecido na legislação como quociente eleitoral - com um sistema 

de divisores para as cadeiras distribuídas na sobra” (Ibid., p. 56). Ou seja, para 

eleger um representante, o partido ou coligação precisa atingir um mínimo de 

votação no vote-pooling (agregado de votos) e um quociente eleitoral (que é 

calculado dividindo o total de votos pelo número de cadeiras disponíveis no distrito 

em questão). Quanto mais o limite for atingido, mais cadeiras aquela coligação ou o 

partido pode ocupar: portanto, se atingiu o quociente duas vezes, tem direito a duas 

cadeiras, se atingiu três, reclama três cadeiras, e assim sucessivamente. Quando 

essa lógica se esgota e ainda há cadeiras disponíveis, utiliza-se o sistema de 

divisão. Pega-se o número de votos que sobraram (ou seja, que passaram do 

quociente depois que a última cadeira foi obtida) e o divide pelo número de cadeiras 

já conquistadas +1. Esse processo é feito com todos os partidos, e aqueles que 

alcançarem os maiores resultados conquistam uma cadeira. Vai-se dividindo, 

somando a cadeira conquistada ao divisor, até que todas as cadeiras estejam 

ocupadas. Partidos e coligações que não atinjam esse mínimo não elegem nenhum 

candidato e não têm direito à divisão nas sobras das cadeiras.  

Ao contrário do que se acredita comumente, o Brasil conta com uma cláusula 

de barreira, a fórmula eleitoral, que impede eleições de partidos e/ou coligações com 

poucos votos, restringindo a atuação de parlamentares cujo partido não atingiu a 
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porcentagem nacional exigida, como quiseram colocar no sistema eleitoral brasileiro 

no pleito de 200624. 

 

Embora ela varie em termos absolutos, é possível calcular a cláusula de 
barreira em termos percentuais dividindo 100% pelo número de cadeiras em 
cada circunscrição. Nas eleições para Câmara dos Deputados, por 
exemplo, ela varia entre 1,43% (100%/70) em São Paulo e 12,5% (100%/8) 
no Acre e em outros 8 estados (Ibid., p. 59).  

 

Dessa forma, os partidos menores procuram se unir com os maiores, 

formando uma coligação, para que assim tenham melhores chances de eleger um 

representante, pois passam a contar com os votos nos outros partidos que fazem 

parte da coligação para ultrapassar o quociente eleitoral. "A vantagem é que os 

votos dos partidos coligados são somados e considerados como se fossem de um 

único partido no momento da distribuição das cadeiras" (Ibid., p. 59). Em 

contrapartida, os partidos grandes se beneficiam das coligações, especialmente 

para os cargos executivos, pois aumentam o seu tempo no HGPE de acordo com o 

número de partidos coligados25. 

 

1.3 Questão do Dinheiro 

 

O dinheiro conta. É um recurso muito importante para campanhas eleitorais 

gradativamente mais caras. Este é um consenso entre diversos analistas (ARAÚJO, 

2011; BORGES, 2012; DOLANDI, 2011; SAMUELS, 2013). Como diz Figueiredo 

(2008, p. 7): “As eleições contemporâneas podem ser consideradas grandes 

campanhas para influenciar a opinião pública”. Uma campanha desse nível, visando 

a influenciar um grande número de pessoas, deve mobilizar muitos recursos, 

especialmente financeiros, para que se torne viável. 

Em um artigo escrito para a Folha de São Paulo no dia 18 de maio de 201226, 

o diplomata Alexandre Vidal Porto cria um político fictício, embora muito verossímil, 

que comenta sobre a perversidade e o custo do financiamento de campanha 

eleitoral no Brasil: 

 

                                                           
24 Para mais detalhes sobre o assunto, verificar os seguintes endereços eletrônicos: <http://www12.senado.gov.br/noticias/glossario-

legislativo/clausula-de-barreira>;<http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/138293/stf-considera-clausula-de-barreira-
inconstitucional>. Acesso em: 22 abr. 2014. 
25 O tema será melhor elaborado quando for discutido o sistema de financiamento brasileiro. 
26 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/43491-uma-ficcao-ele-o-corrupto.shtml. Acesso em: 29 out. 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/43491-uma-ficcao-ele-o-corrupto.shtml
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Minha campanha a vereador foi paga com a contribuição de amigos e com 
recursos próprios. Consegui me eleger, mas tive de vender meu carro e 
uma casa herdada de minha mãe. A partir dessa eleição, encontrar quem 
financiasse minhas campanhas se tornou a prioridade de minha carreira 
política. Sem o apoio de empresas, nunca teria tido três mandatos de 
deputado federal. Nem teria me elegido prefeito. Uma campanha bem 
sucedida à prefeitura de uma capital média não sai por menos de R$ 25 
milhões. Parece brincadeira, mas é isso mesmo. Tem publicidade, tem TV, 
tem marqueteiro, tem impressos, tem brindes, tem diretório de campanha. 
Você sabe quantos carros circulando pela cidade são necessários? Quantos 
litros de combustível? Não tem partido nem candidato que consiga financiar 
tudo isso sozinho.27 

 

Apesar do autor narrar um caso fictício, ele é baseado na realidade. As 

campanhas são bem caras e o financiamento tem, de fato, uma influência 

determinante para o êxito de um candidato no pleito no qual concorre. 

Esse encarecimento é uma tendência desde a redemocratização. Cada vez 

mais as campanhas se encarecem: "Podemos também indicar o encarecimento 

significativo da campanha de 2006, em relação à de 2002, bem como para o 

aumento de sua competitividade, com mais eleitores e mais candidatos." (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010). Dados oficiais do TSE mostram que cerca de 4,7 

bilhões de reais foram mobilizados com o financiamento da campanha de 2010, 

levando em consideração apenas declaração dos candidatos e dos partidos28, o que 

mostra o quão caro as eleições estão se tornando. Isso obriga o candidato a 

procurar financiamento onde houver mais dinheiro, e o setor com maiores 

possibilidades de movimentar recursos é o empresarial. 

Vale citar que os dados referentes às doações são declarados pelos próprios 

candidatos:  

 

A partir de 1994, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) [...] passou a divulgar 
dados da candidatura [...] também referentes às contas de campanha do 
candidato. Devemos frisar que os dados são de responsabilidade dos 
candidatos e têm sido questionados quanto à sua veracidade (LEMOS; 
MARCELINO; PEDERIVA, 2010, p. 371).  

 

Não é raro que algum candidato tenha suas contas rejeitas, seja por algum 

erro burocrático ou mesmo por tê-las em suspeita. Porém, mesmo que os dados não 

                                                           
27 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/43491-uma-ficcao-ele-o-corrupto.shtml visitado dia 29/10/2013 
28 Apesar de ser mais confuso e difícil de se movimentar que o labirinto mitológico do Minotauro, o site www.tse.jus.br mantém 
praticamente todos os dados em relação as eleições, inclusive prestação de contas dos candidatos, comitês partidários e partidos políticos. 

Claro que não há como medir diretamente o Caixa 2  por este ser recurso não computado, o que dificulta um real controle das contas dos 

candidatos e partidos. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/43491-uma-ficcao-ele-o-corrupto.shtml
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sejam totalmente confiáveis, eles nos mostram muita coisa, especialmente no que 

tange à relação direta entre direito e voto. 

Estudando as eleições para deputados federais dos anos de 1994 e 1998, 

David Samuels (2001) chegou a uma conclusão direta sobre a associação entre 

gasto e êxito eleitoral: a cada 1% de gasto adicional, em relação ao valor total da 

campanha no estado, há um aumento de 0,5% de votos no candidato em questão. 

Portanto, dispêndio de dinheiro tem sim o poder de influenciar na votação de um 

candidato de forma positiva, dependendo também da qualidade da aplicação desse 

recurso. 

Analisando as eleições para o Congresso Nacional nos anos de 2002 e 2006, 

Lemos, Marcelino e Pederiva (2010) chegam a uma conclusão semelhante, no que 

concerne aos gastos eleitorais: candidatos eleitos gastam, em média, 5 vezes mais 

em uma campanha eleitoral do que aqueles que não são eleitos. Ademais, 

demonstram que a diferença de gastos cresceu de 2002 para 2006. 

 

Usando uma escala logarítmica para a variável "gastos declarados", 
interpreta-se que os candidatos vencedores gastaram, em média, 5 vezes 
mais do que do que os adversários. [...] A diferença de gastos entre quem 
ganha e quem perde aumentou de um pleito para outro. Ao mesmo tempo, 
a dispersão dos gastos na campanha entre os que vencem vem diminuindo. 
Entre os que perderam, no entanto, a dispersão aumentou: alguns 
candidatos derrotados investiram muito em suas campanhas e não foram 
eleitos. Ainda assim é evidente que o caixa de campanha é um dos 
responsáveis pelo sucesso eleitoral. (LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 
2010, p. 374) 

 

Esses dados mostram que o dinheiro é um fator fundamental para a boa 

performance em uma campanha eleitoral, e aqueles com uma capacidade maior de 

mobilizar recursos financeiros se encontram em vantagem sobre aqueles que não 

recebem tanto financiamento, seja por questão de visão política, ideológica ou 

quaisquer outras. O dinheiro faz com que a balança penda para o lado daquele que 

mais gasta. 

 

No Brasil, parta da literatura vem indicando uma ausência de simetria entre 
competidores pelo fato de que o sistema eleitoral brasileiro possibilita que 
candidatos com maior acesso a recursos financeiros adquiram mais 
vantagens na produção de resultados eleitorais. Por outro lado, a 
necessidade de gastos elevados nas campanhas eleitorais provoca um 
acentuado comprometimento dos parlamentares com os agentes 
financiadores de suas campanhas, limitando o alcance de representação 
social que o sistema democrático deveria produzir. (RIBEIRO; SOUZA, 
2011) 
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Visto que observamos que as eleições se encontram cada vez mais caras e 

precisando mobilizar cada vez mais recursos, que se estabelece uma conexão entre 

gasto e êxito eleitoral e que a receptação de recursos é assimétrica entre os 

candidatos, é necessário investigar quais são os principais financiadores das 

campanhas do candidatos. 

 

1.3.1 O financiamento privado de campanha 

 

Chega-se então ao tópico de quem "doa" dinheiro aos candidatos ou os 

financia, por assim dizer. Ponto central de discussão sobre o financiamento de 

campanha, o foco acaba recaindo sobre aquele feito pelas empresas, talvez pela 

polarização do discurso entre financiamento público e privado, mas com certeza não 

apenas por isso. 

No Brasil, usa-se o financiamento misto, parte público e parte privado, embora 

a balança penda enormemente para o privado. Dito isso, estudos e dados 

demonstram que empresas são imensos financiadores das campanhas dos 

candidatos, o que justifica o enorme interesse de análise nesse tipo de 

financiamento em particular. Em 2006, por exemplo, "enquanto a base de eleitos foi 

de 513 candidatos, a de eleitos financiados por empresas foi de 477" (BORGES, 

2012, p. 11)29. 

Como dito anteriormente, cerca de R$ 4,7 bilhões foram recebidos como 

financiamento na campanha de 2010. É interessante notar a divisão entre a 

participação pública e a privada. Parte do financiamento público vem do fundo 

partidário, para os partidos que cumprirem as especificações burocráticas, e parte 

da isenção fiscal ligada ao horário gratuito de propaganda eleitoral. O maior volume, 

porém, veio de origem privada. 

Já em relação ao financiamento de 2010:  

 

[...] O volume do financiamento de campanha feito por pessoa física, 
incluindo os recursos próprios dos candidatos, representou apenas 14,8% 
das doações de campanha. Enquanto que 37% do volume de financiamento 
foram doados por partidos políticos e comitês partidários e 48,1% pelas 
empresas (SANTOS, 2012, p. 5-6). 

 

                                                           
29 Esse número se refere aos deputados federais eleitos no ano de 2006, e se encontra na nota 8 da página registrada. 
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Os 0,1% restantes vieram de entidades associativas30.  

Embora as estatísticas aparentem que o financiamento mobilizado por 

pessoas físicas e comitês partidários (51,8%) tenha sido maior que o feito por 

empresas (48,1%), isso não se configura numa verdade.  

 

As doações feitas pelas empresas puderam ser destinadas diretamente aos 
candidatos e também aos comitês financeiros dos partidos políticos, 
conforme permissão da legislação eleitoral. Isto significa que boa parte do 
parte do financiamento de campanha promovido pelos partidos políticos e 
comitês partidários foi proveniente também dos recursos das empresas 
(Ibid., p. 5) 

 

De fato, muitas empresas preferem esse tipo de financiamento, pois assim 

evitam que seu nome apareça diretamente vinculado a um candidato31. Quando 

analisado o financiamento aos partidos políticos e aos comitês partidários, a 

participação empresarial cresce assustadoramente.  

 

Por outro lado, os candidatos receberam diretamente 35% de doações de 
empresas e 44,6% dos partidos e comitês partidários, de acordo com os 
dados do Quadro 2. No entanto, 73% do total arrecadado pelos comitês 
partidários foi doado pelas empresas. Ou seja, além das doações diretas 
(35%), as doações empresariais representaram quase três quartos (73,7%) 
dos repasses partidários destinados aos candidatos. Esta informação 
demonstra a dimensão do peso do financiamento de campanha empresarial 
direto e indireto. (Ibid., p. 6) 

 

Seria precipitado concluir que as empresas injetam tanto dinheiro nas 

campanhas por uma questão ideológica ou por amor ao processo de disputa 

eleitoral, já que "[...] os maiores doadores concentraram suas contribuições em 

candidatos ‘importantes’, ou seja, em candidatos com histórico de ocupação de 

cargos estratégicos no processo decisório e nas representações partidárias" (Ibid., p. 

3-4). Ou seja, a empresas procuram gastar seu dinheiro de forma estratégica, 

visualizando algum fim para isso, algo que vá além da campanha em si.  

 

Enquanto os partidos almejam cargos e votos, os doadores desejam 
políticas favoráveis aos seus interesses, seja para vetar determinadas 

                                                           
30 Mesmo que a legislação eleitoral proíba financiamento desse tipo de associação, elas ocorrem em pequeno número. Para mais detalhes, 

olhar nota 6 da página 6 da obra citada. 
31 Como visto por Santos (2012), a maioria das empresas despendia boa porcentagem do dinheiro para financiar a campanha nacional 
(presidente), porém, o financiamento dado diretamente ao candidato à presidência era muito pouco. "A doação direta a candidatos a 

presidentes da república foi bem pequena, apenas 0,85%. No entanto, [...] identificamos que boa parte das doações empresariais (28,45%) se 

destinou à eleição nacional, o que nos permite inferir que quase a totalidade das doações das empresas destinadas à eleição presidencial foi 
doada diretamente aos comitês partidários nacionais." (SANTOS, 2012, p. 19-20). Dessa forma, a empresa pode financiar indiretamente a 

campanha do candidato sem aparecer diretamente com o seu nome na prestação do candidato em si, não apresentando assim um vínculo à 

primeira vista. 
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iniciativas, seja para influencias diretamente na sua produção; ou mesmo 
para obter e perpetuar o acesso às arenas decisórias, isto é as empresas 
que doam recursos para campanhas têm o objetivo de influenciar na 
produção de políticas públicas. (BORGES, 2012, p. 3-4) 

 

Por este prisma, as empresas não fazem uma mera doação de campanha, 

mas sim um investimento, tanto que, quando se averigua o montante das doações 

feitas, nota-se que "R$ 400 milhões vieram de 14 construtoras - sim, aquelas que 

mais tarde terão contratos para realizar obras públicas. Outros R$ 155 milhões 

vieram de 10 bancos privados, que dependem de políticas econômicas do governo" 

(HORTA, p. 44). 

Olhando com mais cuidado, observa-se que as empresas têm preferência no 

tipo de financiamento que elas irão fazer, bem como a quem irão destiná-lo. Como 

visto no ponto anterior, dinheiro é algo de extrema importância para o êxito eleitoral 

dos candidatos32. Como não é apenas o volume do financiamento que define o 

pleito, as empresas acabam por financiar aqueles candidatos que acreditam poder 

alcançar maior êxito. Em seu estudo sobre as eleições de 2006 e o financiamento a 

deputados federais, Borges (2012) percebeu que a biografia do candidato, dentro e 

fora da vida política, é de suma importância para a quantidade de recursos 

mobilizados para seu financiamento nas eleições.  

Em relação à vida profissional pregressa fora da esfera política, Borges 

(2012) notou que trabalhar no setor financeiro ou em alguma atividade ligada ao 

setor empresarial aumenta as chances do candidato de conseguir financiamento por 

parte das empresas. Este mesmo autor, ao analisar as atuações e ocupações 

políticas anteriores dos candidatos ao pleito de 2006, obteve um dado significativo: 

ter atuado em secretarias municipais (de capitais) ou estaduais, ou até mesmo ter 

sido ministro, influi bem mais do que ter ocupado alguma prefeitura ou governadoria. 

Ou seja, já ter sido eleito em outros pleitos (majoritários, locais) não tem tanto peso, 

mas ter participado ativamente através de secretarias33 sim, mesmo se o candidato 

em questão não tiver participado de eleição alguma anteriormente. "O vínculo com a 

produção direta de políticas, a partir de secretarias e ministérios, foi visto como 

fundamental na conquista de um maior volume de recursos empresariais, em 2006" 

(BORGES, p. 18). Uma hipótese para explicar esse fenômeno é a de que, por já ter 

                                                           
32 Mesmo que alguns candidatos consigam se eleger sem o financiamento empresarial, ou mesmo com baixo financiamento, na média, os 

candidatos eleitos recebem e gastam muito mais dinheiro que os não-eleitos. 
33 O que a SuperInteressante chama de "Burocrata" em sua reportagem. 
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participado de políticas que afetam diretamente a vida das empresas, estas 

poderiam depositar maior confiança no candidato, ou ainda que elas contariam com 

a possibilidade de influenciá-lo ainda mais caso este volte a ocupar um cargo de 

secretário ou ministro. A média de recursos recebidos por candidatos que ocuparam 

esses cargos estratégicos aumenta de forma significativa34. 

Outro ponto é a atuação partidária do candidato e a participação deste em 

executivas nacionais, estaduais e municipais de sua legenda. Apesar do "voto no 

Brasil ser considerado um dos mais personalizados do mundo" (LEMOS et al., 2010, 

p. 385), em 2006, as empresas apresentaram uma tendência maior em financiar 

aqueles candidatos que eram mais ativos dentro do seu partido, em especial que 

ocupassem cadeiras decisórias dentro deles. Ou seja, quanto maior for a atuação do 

candidato, mais chances de obter financiamento empresarial para sua campanha.  

 

Ou seja, o vínculo partidário nacional parece ter sido mais importante que o 
estadual e o municipal. Trata-se de um dado importante que aponta que a 
centralidade partidária nacional é uma informação que alterou a distribuição 
das doações em 2006. É possível ver uma relação linear entre abrangência 
do cargo partidário e as diferenças de doações: quanto mais "nacional" é o 
cargo partidário, maior foi a quantidade média de recursos doados por 
empresas. (BORGES, 2012, p. 19) 

 

Ao menos em 2006, a posição do candidato dentro do seu partido foi um fator 

importante para o doador, demonstrando que mesmo que o Brasil tenha um tipo de 

votação personalista, como apontado por parte da literatura na área (DESPOSATO, 

2007; KINZO, 1998; SAMUELS, 2001a, 2001b, 2002) devido suas peculiaridades 

eleitorais, esse relacionamento partidário ainda importa. A atuação como líder da 

bancada também traduz essa importância, posto geralmente ocupado por pessoas 

que se encontram na executiva nacional do partido. Uma hipótese é a de que talvez 

as empresas financiem mais esses candidatos, fazendo com que eles defendam 

seus interesses no Congresso, para assim influenciar todos os seus outros 

partidários a agirem da mesma forma. Seria uma forma lógica de ter menos custos e 

mais ganhos, pois sua influência agiria diretamente no líder. Essa é apenas uma 

hipótese levantada, merecendo maiores estudos. 

                                                           
34 Analisando a tabela 5 da página 17 do texto de Borges (2012), é possível notar que ter sido ministro aumenta a média de recursos 

assustadoramente, em 460.967 a mais. Ter sido secretário estadual ou de alguma capital aumenta em 124.887 a média de recursos captados. 
Já ter sido prefeito diminui a média em 18.415. Levanta-se a hipótese de que talvez as empresas financiem menos candidatos que já foram 

eleitos para prefeituras porque eles seriam majoritariamente provenientes de cidades do interior, locais nas quais a maioria das empresas não 

teria tanto interesse, ou ainda devido ao êxito eleitoral do candidato não ser certo.  
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Visto que as empresas são os maiores financiadores de campanha, tendo 

mobilizado mais de 2 bilhões de reais para o pleito de 201035, e que há um consenso 

de que a empresa não faz doações, mas sim investimentos, o questionamento que 

fica é: esse financiamento se configura, de fato, num bom investimento para as 

empresas? Em outras palavras, o vínculo criado via financiamento ajuda a empresa 

de alguma forma depois do candidato ter sido eleito? Essas questões não possuem 

respostas simples, dependendo de estudos complicados de serem realizados, pois 

há baixa transparência e dificuldade no acesso aos dados das ações 

governamentais, especialmente com relação aos projetos apresentados pelos 

deputados nas Assembleias Estaduais e no Congresso Nacional. Alguns tipos de 

estudo ainda são possíveis, no entanto, em especial os que visualizam a situação 

das empresas pós-eleições.  

Maick Costa e Rodrigo Bandeira-de-Mello (2012) analisaram a diversificação 

de grupos empresariais e suas atuações tendo em vista os financiamentos de 

campanha que realizaram. A hipótese é que os grupos empresariais que financiaram 

candidatos vencedores apresentam uma maior diversificação com a conexão 

política, agindo diretamente nessa variável. Os grupos econômicos e empresariais 

influenciam o governo, que por sua vez os influencia de volta, sendo o financiamento 

de campanha política a "operacionalização" dessa conexão. 

Os autores fazem uma comparação entre grupos empresariais e as 

campanhas de 1998, 2002 e 2006, realizando um cruzamento entre faturamento 

bruto das empresas e o financiamento da campanha. Foi possível notar não apenas 

como as empresas financiaram, mas a relação de suas diversificações pré e pós-

campanha. Distinguiu-se então que a conexão política influencia diretamente na 

diversificação dos grupos empresariais.  

 

[...] A variável de conexão política, deltacand, apresenta resultados positivos 
e significantes em todos os modelos de regressão. Isso mostra que, mesmo 
controlando as variações no ambiente institucional e os fatores econômicos 
dos grupos, a conexão política dos grupos empresariais, ou seja, doar mais 
para candidatos eleitos do que não eleitos, tem efeito no aumento da 
diversificação e consequentemente o crescimento de grupos empresariais 
no Brasil. (BANDEIRA-DE-MELLO; COSTA, 2012, p. 13) 

 

                                                           
35 R$ 2.272.081.584,77 para ser mais exato (SANTOS, 2012). Isso sem contar o dinheiro doado antes do pleito a partidos ou comitês 

partidários. 
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Assim, mesmo mantendo todas as outras variáveis sob controle, observa-se o 

aumento da diversificação. Dessa forma, financiar candidatos que venham a ganhar 

o pleito ocasiona um aumento de influência enorme para o grupo empresarial. Esse 

tipo de investimento realmente se mostra como algo altamente proveitoso, criando 

um poderoso vínculo empresa-candidato, com uma espécie de dependência mútua, 

pois tanto o candidato vai depender do financiamento da empresa para se eleger e 

reeleger, como a empresa necessita do candidato eleito para defender seus 

interesses e aumentar a sua influência política. 

 

Os grupos aumentam sua importância na economia, diversificando-se para 
aumentar a força política e colher frutos dessa relação. Mesmo com 
melhoria das instituições, que levaria os grupos a diminuírem sua 
diversificação, a conexão política desses grupos empresariais os leva a 
diversificarem-se mais. Os grupos utilizam as doações de campanhas, mais 
especificamente doando mais a candidatos eleitos, para aumentar sua força 
e obter acesso superior aos políticos [...] Essa força política dos grupos é 
conquistada via conexão política, que pode ser atingida por meio das 
doações de campanha. (Ibid., p.15) 

 

Nesse aspecto, o financiamento de campanha se converte num investimento 

de qualidade, dando acesso a informações privilegiadas sobre o governo e as 

questões públicas, um tratamento preferencial por parte dos candidatos financiados 

e até mesmo uma defesa contra projetos que possam de alguma forma causar 

danos ou prejuízo à empresa em questão, pois esta terá vozes para defendê-la no 

legislativo ou até mesmo no executivo. 

Outro estudo em relação a retorno empresarial é o de Rocha (2011), que 

procurou observar uma possível relação entre o financiamento eleitoral para o PT 

(Partido dos Trabalhadores) e o dispêndio de empréstimos do BNDES para 

empresas durante o governo Lula. O autor comenta que “pelos resultados obtidos 

não se encontra evidências de causalidade entre as duas variáveis, embora o 

coeficiente de relação seja alto” (ROCHA, 2011, p. 2).  

O artigo se coloca como uma análise empírica desses dispêndios. Como os 

gastos do BNDES não fazem parte do orçamento federal e são controlados pelo 

poder executivo, se configuraria num meio mais fácil de tornar possível essa troca 

entre candidato-partido eleito no executivo e empresas financiadoras. Para as 

empresas, seria uma conexão interessante, pois “o acesso ao crédito subsidiado do 

banco estatal é uma forma de agentes empresariais privados melhorarem a sua 

posição relativa no sistema econômico” (Ibid., p. 5).  
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Porém, essa análise encontra algumas barreiras, como, por exemplo, o fato 

do BNDES não atuar no setor financeiro nem no armamentista, além de não incluir 

possíveis empréstimos a construtoras, embora reconheça que este setor recebe 

empréstimos, especialmente para realizarem grandes projetos do governo. 

“Pressupõem-se que o fato das construtoras contribuírem maciçamente para 

campanhas eleitorais no Brasil tem pouca relação com empréstimo do BNDES” 

(Ibid., p. 7). Isso é um problema para a análise em si, pois o setor de construção e o 

setor financeiro estão entre os que mais doam para as campanhas eleitorais.  

Mesmo que a análise se restrinja a doações ao partido que então ocupava o 

poder executivo federal, a correlação não pode ser negada nem colocada como uma 

questão de causalidade, pois a influência pode ser observada. Nas palavras do 

próprio autor:  

 

Partindo-se de um ponto de vista descritivo, o coeficiente de correlação da 
amostra toda ficou em 0,68, aproximando-se de um grau de correlação 
positiva forte. Das 321 empresas analisadas, 43 fizeram doações à 
campanha nacional do PT em 2010, correspondendo a apenas 13,4% das 
firmas que receberam aportes do BNDES no período entre 2008 e 2010. 
Essas doações totalizaram R$ 57.375.023,71, chegando a 41% da 
arrecadação nacional do partido. Embora o número de empresas 
contribuintes tenha sido baixo, a soma dos empréstimos do banco às 
empresas doadoras correspondeu a 60,5% do total dos dispêndios em 
análise. Isso indica uma tendência nos dados de os maiores beneficiados 
pelos aportes do banco serem também grandes doadores à campanha 
eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Dos 32 maiores financiados pelo 
BNDES (último decil), 19 contribuíram para o partido. Em contrapartida, das 
64 empresas que tomaram empréstimos de menor valor (primeiro e 
segundo decis), apenas duas fizeram doações à campanha situacionista. 
No entanto, trata-se apenas de tendências decorrentes de uma análise 
superficial das informações, não se podendo inferir daí uma relação de 
causalidade. (Ibid., p. 9). 

 

Essa análise em relação ao retorno empresarial encontra poucos estudos 

mais ligados ao poder executivo. Entretanto, empresas doam bastante aos 

candidatos do legislativo, incluindo para a cadeira de deputado estadual. A Tabela 1, 

que foi retirada do estudo de Speck (2016), demonstra o dispêndio de recursos 

pelas empresas para as campanhas de 2002 a 2014. 

 

Tabela 1 - Recursos doados pelas empresas, em reais (valores atualizados para outubro de 2015) 

 2002 2006 2010 2014 

Presidente s/i 219.881.430,16 296.936.374,37 560.339.977,58 

Senador 119.836.245,04 81.803.856,89 206.394.559,10 80.690.844,87 

Deputado 
Federal 

278.897.418,14 402.937.867,26 503.014.202,01 375.644.580,27 
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Partidos e 
diretórios 
nacionais 

s/i s/i 584.467.916,75 901.427.751,51 

Governador 297.584.511,03 413.113.380,78 500.810.285,47 314.718.132,22 

Deputado 
Estadual 

207.219.275,05 289.912.677,48 396.248.702,58 315.492.876,70 

Partido e 
diretórios 
estaduais 

s/i s/i  348.999.869,98 542.481.787,07 

Soma 903.537.449,26 1.407.649.212,57 2.836.871.910,26 3.090.795.950,22 

 

O financiamento para deputado federal, que vinha crescendo de 2002 a 2010, 

caiu em 2014. Porém, podemos visualizar o crescimento do financiamento em 

partidos e diretórios, tanto nacionais quanto estaduais. Bruno Speck (2016) 

demonstra esses dados em seu artigo para procurar analisar outra questão: as 

empresas procuram influenciar no resultado das eleições, elegendo assim alguém 

que compartilhe de suas visões, ou procuram garantir acesso aos eleitos, 

financiando maior número de candidatos e assim impactando menos na eleição?  

A relação entre dinheiro voto já foi bem delineada, então uma forma de 

influenciar no resultado é exatamente escolhendo um candidato e financiando este, 

pois: 

 

Ao fazer uma doação para um candidato ou partido, o doador influencia 
inevitavelmente o processo eleitoral e estabelece uma relação com o 
candidato financiado. É importante reconhecer esses dois fatos, 
independentemente da intensidade dessa influência ou das implicações 
normativas para a eleição e a representação. Candidatos com mais 
recursos conseguem alavancar as suas campanhas, aumentando as suas 
chances de sucesso eleitoral. Ao apoiar um dos competidores, os 
financiadores influenciam indiretamente o resultado eleitoral. Eles não 
compram eleições, mas aumentam as chances de o candidato usar os 
recursos na comunicação com o eleitor. Por outro lado, as doações, como 
qualquer outro recurso de apoio político, conectam doadores e destinatários 
de recursos, criando laços de gratidão e potencialmente de retribuição por 
parte dos políticos financiados. (SPECK, 2016, p. 43). 

 

A relação entre o investidor e o candidato que recebe o investimento será 

positiva. Além de influenciar indiretamente o resultado eleitoral, o financiador cria 

esse vínculo com o candidato em questão. Porém, como Speck mesmo coloca, 

também é criada uma relação contraria com os adversários deste candidato, pois a 

eleição destes foi dificultada, e caso o investidor esteja do lado perdedor da disputa, 

pode acabar sofrendo com represálias e dificuldade de acesso a benesses do poder 

público. Dessa forma, há um temor por parte das empresas em financiar apenas o 
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lado perdedor, o que a faria ter mais influência entre os candidatos, porém menor 

eficácia na influência sobre os resultados das eleições.  

Essa é uma escolha estrategicamente importante para a empresa, pois 

determinará como serão investidos seus recursos na campanha eleitoral. Speck 

coloca dois tipos de investidores de campanha, tendo essa análise em vista:  

 

Caso o objetivo do doador seja influenciar o processo eleitoral (chamarei 
esse doador de alterador, baseado na ideia de que o objetivo é alterar o 
resultado eleitoral), a estratégia passa pela identificação dos candidatos que 
têm mais congruência com os interesses da empresa. A especificidade ou 
natureza dessa congruência não importa. O candidato pode defender os 
interesses da empresa, do setor ou da classe empresarial como um todo. O 
elemento decisivo é a opção da empresa de priorizar o objetivo de 
influenciar o processo eleitoral (Ibid., p. 43). 

 

Se a estratégia empresarial for a de alterar o resultado da eleição, ela irá 

centrar fogo em apenas um candidato que compartilhe de seus ideais e sua visão de 

mundo, abrindo mão assim de pulverizar seus recursos, diminuindo a chance do 

candidato em questão, mas aumentando a gama de partidos com os quais cria um 

vínculo. 

 

Por outro lado, caso o objetivo da empresa seja garantir a influência sobre o 
futuro representante (chamarei esse financiador de precavido, baseado na 
ideia de que quer evitar retaliações e preparar oportunidades em um 
ambiente de incerteza), ela deve lidar com o problema da imprevisibilidade 
dos resultados eleitorais. Os doadores precavidos devem maximizar a 
chance de ter financiado o futuro governante, seja quem for. Somente assim 
criam a oportunidade para eventuais retribuições. Por outro lado, devem 
minimizar o risco de ter financiado apenas um dos candidatos perdedores, 
provocando retaliações do governante. A estratégia recomendável é 
financiar vários candidatos, seja todos para zerar os risco, seja os mais 
viáveis, incluindo um elemento estratégico no cálculo (Ibid., p. 44). 

 

Pulverizando o dinheiro em mais candidatos, a empresa opta por ter menos 

peso eleitoral em si, que seria criado indiretamente pelo uso do recurso, porém 

garante maior chance de ter acesso ao candidato eleito, garantindo esse acesso a 

possíveis benesses do poder público e sem sofrer retaliações por estar do lado 

perdedor da disputa.  

O autor também observa que a maioria das empresas adota a primeira 

estratégia, a de alterador. Porém, essa estratégia muda para os grandes 

investidores, pois “os investidores mais pesados abrem mão de influenciar o 

resultado eleitoral para diminuir o risco de se encontrar do lado da oposição após a 
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proclamação do resultado eleitoral” (Ibid., p. 58). Se a empresa investidora contar 

com mais recursos, a chance dela distribuí-los para garantir esse acesso aos eleitos 

é maior e mais interessante do que tentar influenciar o resultado final da eleição, 

torcendo para que o candidato escolhido seja eleito.  

Para o financiamento de deputados, tanto federal quanto estadual, essa 

lógica pode não se aplicar com tanto rigor, levando em consideração que um maior 

número de pessoas será eleito e a eleição em si é mais complicada e com mais 

variáveis, devido à lógica ser proporcional e não majoritária. Porém, como foi 

mostrado na Tabela 1, de 2010 a 2014 houve uma retração no financiamento de 

candidatos a todos os cargos, com exceção ao cargo presidencial. Houve também 

um aumento importante no financiamento dos partidos e diretórios nacionais e 

estaduais.  

 

Nesse caso, a mudança do destinatário não significa uma tentativa de 
ocultar a origem dos recursos ao público, mas um abandono gradual da 
estratégia de eleger deputados e governantes e um investimento em acesso 
e influência aos potenciais governantes, usando os partidos como 
plataforma para essa política de aproximação. Análises mais detalhadas 
terão que testar essas e outras hipóteses (Ibid., p. 58). 
 

A tendência demonstrada é que os investidores, especialmente os grandes, 

financiem cada vez mais os partidos e os diretórios, mesmo que mantenham um 

fluxo direto para os candidatos. Isso se dá porque, ao financiar o partido ao invés de 

candidatos isolados, é possível influenciar toda uma agremiação, obtendo acesso a 

toda uma bancada, o que, especialmente no Congresso, é muito importante, já que 

as próprias lideranças partidárias farão a distribuição dos recursos para os seus 

correligionários. 
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2 FINANCIAMENTO DE CAMPANHA NO RIO GRANDE DO NORTE (2002 – 2010) 

   PARA DEPUTADOS FEDERAIS 

 

No Capítulo 1, foi vista a dinâmica eleitoral no Brasil, bem como o debate 

sobre o financiamento feito pelas Ciências Sociais na área. No presente Capítulo, 

será enfocado o financiamento eleitoral dado aos deputados federais eleitos pelo 

estado do Rio Grande do Norte. Todos os dados referentes aos financiamentos de 

campanha das três eleições analisadas foram retirados das declarações oficiais dos 

candidatos eleitos, disponíveis no site do TSE36. 

O financiamento será descrito e analisado eleição por eleição. Neste 

momento, também será feito uma breve biografia sobre os deputados, junto com 

uma sucinta análise dos financiamentos dos mesmos. A pesquisa da biografia dos 

candidatos foi realizada por meio de fontes oficiais, como o site da Câmara 

Legislativa, sites pessoais dos candidatos, jornais e revistas. O exame dos 

financiamentos em separado, bem como num todo, dos deputados eleitos ajudará 

na análise dos projetos, o que será realizado no Capítulo 3. Candidatos que se 

elegeram nas três eleições não terão sua biografia repetida, mas será explorado seu 

financiamento na eleição em questão, traçando comparações com a anterior. 

Ao final, será feita uma análise das três eleições em conjunto, buscando 

observar um padrão ao longo das mesmas e enxergar as principais modificações ao 

longo dos pleitos. 

 

2.1 A Distorção na Representação no Estado do Rio Grande do Norte 

  

Antes de proceder à análise do financiamento eleitoral dos deputados eleitos, 

há uma questão, levantada no Capítulo 1, que merece atenção: por que o 

financiamento de campanha no Estado do Rio Grande do Norte é o maior do 

Nordeste e um dos mais elevados de todo Brasil?  

Como demonstra a Imagem 1, retirada de Speck (2013), há uma discrepância 

no financiamento do Rio Grande do Norte quando em relação aos outros estados 

que contam com oito deputados, distorção que permanece mesmo quando 

comparado a estados com mais representantes, tanto na região Nordeste como nas 

demais. 

                                                           
36 www.tse.jus.br 
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Imagem 1 - Média das receitas dos deputados federais por estados em 2010 

 

   

David Samuels (2006), discorrendo sobre o número e a distribuição de 

cadeiras no Brasil, argumenta que diminuir o número de deputados não geraria uma 

economia significativa, mas sim aumentaria o abismo entre o número de pessoas 

representadas e o de deputados. Tampouco haveria necessidade de se aumentar o 

número de deputados. O principal problema para a qualidade da representação, 

segundo o autor, se encontra exatamente na desproporcionalidade que a fórmula 

brasileira gera (mínimo de 8 e máximo de 70 deputados por estado), com vários 

estados sobre-representados e São Paulo sub-representado.  
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Essa preocupação não deve ser tratada levianamente, especialmente quando 

se compara a representatividade federal das populações estudais (logo, de toda a 

população brasileira) na "Câmara do Povo", ou seja, na Câmara dos deputados 

federais. O caso, porém, não envolve apenas qualidade da representação, apesar 

disso ser um ponto de extrema importância, mas também o financiamento de 

campanha. Os números de cadeiras disponíveis e o de eleitores impacta 

diretamente na estratégia adotada pelos candidatos. 

O Brasil37 conta com 140.947.053 eleitores, de forma que há, em média, 1 

deputado para cada 274.750 eleitores. Como mostrou Ames (2003), um voto para 

senador em Roraima vale 144 vezes do que um em São Paulo. Essa 

desproporcionalidade de representação, que pela lógica representativa apregoada 

por essa Casa não deveria existir, se mantém no caso na Câmara dos Deputados. 

Em São Paulo, onde há 31.362.132 eleitores e o máximo de 70 representantes, um 

deputado equivaleria a 448.030 votantes, enquanto em Roraima, com 293.481 

eleitores e 8 representantes, essa relação é de um deputado para cada 36.685 

eleitores. Mesmo com o ideário de representação populacional, a questão geográfica 

influi e distorce a representação na Câmara dos Deputados.  

Observando os dados sobre o assunto, conclui-se que por volta de 10 

estados estariam sobre-representados, enquanto apenas São Paulo estaria sub-

representado. À primeira vista, a afirmação pode parecer correta, mas quando se 

compara as unidades federativas umas com as outras, vemos que a distorção é 

ainda maior. 

Entre os estados que estão sobre-representados já há uma discrepância 

enorme. Enquanto Roraima apresenta a relação de 1 deputado para 36.685 

eleitores, Amapá possui 1 para 56.229, Acre 1 para 62.684 e Rondônia 1 para 

138.941. Há estados nos quais número é muito maior, como no Mato Grosso do Sul, 

com sua taxa de 1 para 222.433, no Mato Grosso, com 1 para 272.280, este último 

similar ao Amazonas, que apresenta 1 para 272.437, e no Rio Grande do Norte, com 

1 para 294.06138.  

Como não há atualização desde 1994, a desproporcionalidade entre os 

estados se intensificou. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e 

                                                           
37 Os dados são de março de 2013. Para acesso aos dados: http://www.tse.gov.br/sieeeleitoradoweb/eleitorado/inc_eleitorado.jsp 

visitado dia 20/12/2015 
38 Dados retirados do www.tse.com.br, acesso dia 20/12/2015 
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Amazonas têm mais eleitores do que Alagoas39, mas este último conta com 9 

representantes na Câmara dos Deputados, enquanto os três primeiros possuem 

apenas 8 cada. Mesmo o Rio Grande do Norte e o Piauí apresentando um número 

de eleitores muito similar, com uma diferença de pouco mais de 10 mil, o Piauí conta 

com 10 deputados40. Até nos estados com mais cadeiras, onde há uma maior 

equidade de representação, algumas distorções existem. Por exemplo, o Pará, que 

tem 5.123.552 votantes, apresenta um ligeiro déficit relativo, com 1 deputado para 

301.385 eleitores. Pernambuco, que tem quase 1,4 vezes mais eleitores (6.502.812), 

assim como mais cadeiras (25), possui uma relação de representatividade mais 

próxima à média nacional: 1 para 260.112. Evidentemente, estados com mais 

eleitores devem ter direito a um maior número de cadeiras, mas a discrepância cria 

um déficit que afeta a qualidade da representação. 

Esses dados também impactam sobre o financiamento de campanha, mas 

sob outra perspectiva. Quanto custa uma campanha vitoriosa para um candidato a 

deputado? É lógico pensar que a relação vagas/eleitores é um fator relevante nessa 

conta, pois quanto menos cadeiras e mais eleitores, mais acirrada a disputa.  

Esses dados são importantes para se pensar estratégias, gastos e receitas de 

campanha, pois quanto mais concorrida a disputa, maior o gasto necessário para 

poder ganhar. Esse fator hipoteticamente explica o porquê do Rio Grande do Norte 

ter uma das campanhas proporcionalmente mais caras do país, mesmo sendo o 

estado que ocupa o 20º lugar em renda média domiciliar per capita do Brasil e o 19º 

em PIB per capita41.  

 

2.2 A Concentração do Financiamento de Campanha entre 2002 e 2010 

 

Como já visto, a dinâmica de financiamento do estado do Rio Grande do 

Norte, ao menos para o pleito de deputado federal, não difere muito da do resto do 

país, estatisticamente falando. O montante de dinheiro recebido, bem como a média 

de receita dos candidatos eleitos, é maior do que o dos candidatos não-eleitos.  

É interessante notar que o RN seguiu a tendência nacional no que concerne 

ao grande crescimento do financiamento. Como veremos a seguir, enquanto o 

                                                           
39 Número de eleitores por Estado: RN - 2.352.492, MT - 2.178.244, AM - 2.179.502 e AL - 1.871.312. 
40 Piauí tem 2.362.516 eleitores. 
41 Nos anos de 2014 e 2013, respectivamente. Dados oficiais obtidos no site do IBGE: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 03 jan. 2016. 
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financiamento de campanha eleitoral crescia exponencialmente no Brasil, ele fazia o 

mesmo nas campanhas para deputado federal no Rio Grande do Norte. 

Como exposto na introdução, houve crescimento no montante do 

financiamento eleitoral em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte. É 

importante ressaltar que os valores inseridos neste Capítulo não estão corrigidos 

para julho de 2014, como estão os da Introdução, mas sim conforme foram 

declarados no site do TSE. Foi escolhido proceder-se dessa forma para comparar o 

impacto de determinados tipos de financiamento no ano em que foram feitos. 

Mesmo assim, podemos ver o salto de forma clara, já que os valores cresceram 

exponencialmente. 

Em 2002, o financiamento total para deputados federais foi de R$ 

2.209.460,00. Os eleitos ficaram com a maior fatia, R$ 1.555.215,46, enquanto os 

não-eleitos com R$ 654.244,54. Em 2006, o financiamento total ficou em R$ 

4.657.190,00 sendo que os eleitos receberam um total de R$ 3.532.785,50 e os não-

eleitos R$ 1.124.404,50. Em 2010, o total ficou em R$ 12.140.875, com R$ 

9.527.020,57 para eleitos e R$ 2.613.854,43 para os não-eleitos. 

O primeiro dado a ser levado em consideração já foi demonstrado acima, que 

é a concentração de renda referente aos financiamentos. Conforme exposto no 

Gráfico 1, em todos os anos o grupo dos eleitos recebeu muito mais dinheiro que o 

dos não-eleitos. 

 

Gráfico 1 -  Diferença no financiamento de campanha dos candidatos de 2002 - 2010 

 

 

Como já discutido no Capítulo 1, dinheiro e voto estão ligados, sendo 

diretamente proporcionais: normalmente, quanto mais se gasta, mais voto se tem. 
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Claro que essa relação não é direta, ainda mais votações do tipo proporcional, como 

é a para Câmara dos Deputados. Caso fosse, os que mais gastassem sempre 

seriam eleitos, mas não é isso que ocorre. O próprio sistema de votação 

proporcional, que por ser de lista aberta faz com que exista uma disputa interna no 

partido e na coligação, relativiza um pouco a questão do dinheiro, permitindo que 

campanhas com pouco financiamento saiam vitoriosas. Porém, como mostra a 

experiência e os dados, isso se coloca como uma exceção. 

É sintomático que em 2002, dos candidatos eleitos, sete estejam entre os que 

mais receberam financiamento, com quatro deles ocupando os quatro primeiros 

lugares. Apenas Sandra Rosado não está entre os dez maiores financiados, mas 

ocupa a 12ª colocação, não muito distante do primeiro grupo. 

Em 2006, o cenário se manteve o mesmo. Dos oito eleitos, sete estão entre 

os que receberam o maior financiamento, sendo que os quatro primeiros saíram 

vitoriosos do pleito. Novamente, apenas Sandra Rosado não está entre os dez 

primeiros, mas ocupa a 11ª posição. Em 2010 houve uma pequena mudança, pois 

os oitos eleitos se encontram entre os dez que receberam o maior financiamento, 

sendo que desta vez Sandra Rosada ficou à frente de Fátima Bezerra, Paulo 

Wagner e Carlos Alberto Rosado, e novamente as quatro primeiras colocações são 

de candidatos eleitos.  

O fator “dinheiro”, portanto, realmente não pode ser desprezado. Ao se 

observar novamente o Gráfico 1, é possível perceber que os candidatos eleitos 

concentram cerca de ¾ do total de financiamento para deputado federal no Rio 

Grande do Norte em cada um dos três pleitos, sendo apenas oito entre mais de 70 

candidatos por eleição.  

Outro ponto que pode ser observado neste mesmo gráfico é que, além da alta 

concentração do financiamento, esta se agrava e se aprofunda com o tempo. A 

concentração de 2010 é maior que a de 2006, que por sua vez supera a de 2002, 

mesmo o financiamento total também sendo maior, ou seja, colocou-se mais 

dinheiro na campanha, mas a maior parte desse dinheiro passou cada vez mais a 

ser direcionado para poucas pessoas, muitas vezes as mesmas. 

Estudos indicam que quem precisa de mais dinheiro são os desafiantes 

(challenges), não os candidatos à reeleição (incumbents) (AMES, 2003; 

JACOBSON, 1978; SAMUELS, 2001a, 2001b, 2002; SPECK, 2006; YOUN, 2011). O 

desafiante precisa gastar mais dinheiro para ter seu nome conhecido, de forma a 
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transformar esse financiamento em votos, ao passo que o candidatado à reeleição já 

tem seu nome conhecido e precisa de menos dinheiro para isso. Outro ângulo de 

interpretação é que, para um candidato à reeleição, o dinheiro é menos efetivo, já 

que seu nome já é conhecido42, por isso os desafiantes precisariam de um 

financiamento maior para obter um êxito parecido. Na eleição proporcional 

brasileira43, a questão é um tanto mais difusa, pois a disputa não é apenas contra 

candidatos de partidos adversários, mas também entre candidatos do mesmo 

partido, que competem pelas cadeiras conquistadas pela legenda ou coligação. 

Nesse aspecto, quem é candidato à reeleição sai em vantagem por já ser 

representante, porém não há a “segurança” que existiria num sistema majoritário. 

Os dados nos mostram que os candidatos à reeleição estão sempre entre os 

que recebem o maior financiamento. Em 2002, os quatro maiores financiados foram: 

Ney Lopes, Iberê Ferreira, Carlos Alberto Rosado e Álvaro Dias. Destes, apenas 

Álvaro Dias não era candidato à reeleição. Em 2006, as coisas se modificaram um 

pouco, pois os quatro que receberam maior financiamento foram: Henrique Alves, 

Felipe Maia, Fábia Faria e João Maia, sendo que destes apenas Henrique Alves foi 

candidato à reeleição. Em 2010, os quatro que receberam maior votação foram 

Henrique Alves, Felipe Maia, Fábio Faria e João Maia, os quatro mesmos que 

receberam os maiores financiamentos em 2006, todos eles candidatos à reeleição. 

Essa dinâmica de financiamento pode indicar que os financiadores tendem a 

aplicar recursos nas campanhas de forma mais segura, aumentando o potencial de 

candidatos que já têm boas chances de se reeleger. Outra explicação seria a de 

que, na verdade, uma boa chance de vitória no pleito é o que atrai o financiamento, 

como foi debatido no Capítulo 1. No que tange à eleição proporcional no Rio Grande 

do Norte, os dados apontam que, na variante desafiante ou candidato à reeleição, 

este último tipo é favorito quando o assunto é preferência de financiamento, 

provavelmente por minimizarem as chances de perder recursos com candidatos que 

tendem a sair derrotados.  

Um outro fator importante também nessa discussão entre desafiante e 

candidato à reeleição é se os candidatos realmente tentaram se reeleger e 

perderam, ou então se não tentaram e por isso novos candidatos ocuparam essas 

                                                           
42 Esta leitura conecta a questão do dinheiro a massificação da imagem do candidato, proporcionando 

reconhecimento entre os eleitores. Para maior debate, ver Capítulo 1 desta tese. 
43 Para um debate mais aprofundado sobre o modelo eleitoral Brasileiro, ver o Capítulo 1 desta tese e Cintra 

(2006), Desposato (2007) e Nicolau (2012). 
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cadeiras. Dos 8 candidatos eleitos em 1998, 7 concorreram em 2002 e 4 se 

reelegeram. Lavoisier Maia Sobrinho (5º lugar em financiamento em 2002), Múcio 

Gurgel de Sá (7º lugar) e Ana Catarina Lyra Alves (17ª lugar) tentaram se reeleger, 

mas não conseguiram44. Laíre Rosado não disputou, mas a esposa deste na época, 

Sandra Rosado, concorreu e ganhou. Uma cadeira estava em disputa aberta, por 

assim dizer (apesar da esposa do ex-deputado estar concorrendo), enquanto 3 

estavam sendo disputadas por candidatos à reeleição que saíram derrotados, 

apesar de dois deles terem recebido um grande financiamento. Isso demonstra que 

ser candidato à reeleição impacta positivamente no financiamento: dos 4 reeleitos, 3 

ficaram com os maiores financiamentos, o outro ocupando o 6º lugar. 

Dos eleitos em 2002, 5 tentaram a reeleição em 2006 e 4 saíram vitoriosos. 

Dos que tentaram, apenas Carlos Alberto Rosado (7º maior financiamento no ano) 

não se reelegeu. Desta forma, 3 cadeiras estava em disputa aberta (sem nenhum 

candidato à reeleição), sendo que uma foi perdida por um candidato à reeleição e 

angariada por um desafiante.  

Dos eleitos em 2006, 7 tentaram a reeleição em 2010 e 6 foram bem 

sucedidos. Apenas Rogério Marinho (6º maior financiamento) não conseguiu se 

reeleger. Assim sendo, novamente, havia uma cadeira em disputa aberta e uma que 

foi ganha por desafiante. Nesse ponto, há um dado interessante, pois um dos 

eleitos, que não era candidato à reeleição, foi Carlos Alberto Rosado (10º maior 

financiamento), que já havia sido deputado federal de 2003 a 2006, tendo sido 

reeleito em 2002. Ou seja, houve mudança no quadro, mas esta implicou na entrada 

de um candidato que já havia ocupado a cadeira de deputado federal anteriormente, 

em outras legislaturas.  

O ano de 2006 poderia parecer uma exceção devido ao fato de que três dos 

quatro que receberam os maiores financiamentos não eram candidatos à reeleição, 

mas sim desafiantes. Porém, com uma análise mais aprofundada, mesmo nesse ano 

o financiamento pareceu seguir a dinâmica da segurança, o que será elucidado 

quando os deputados foram analisados de forma individual.  

                                                           
44 Interessante observar que as candidatas mulheres, mesmo quando tentam a reeleição, receberam um 

financiamento menor que o dos homens. Ana Catarina Alves, irmã de Henrique Eduardo Lyra Alves, era 

candidata à reeleição em 2002, e tinha apoio de seu irmão, mas mesmo assim ficou em 17º lugar no 

financiamento e não conseguiu se reeleger. Sacchet e Speck (2012) pesquisaram a questão de gênero e 

financiamento e chegaram à conclusão de que ser mulher é um fator negativo para conseguir o financiamento de 

campanha. 
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Em 2006 houve outra variante que muito se destacou: a vida pregressa e os 

contatos políticos do candidato. Dois dos três candidatos com maior financiamento, 

Felipe Maia e Fábio Faria, na verdade já contavam com uma sólida base eleitoral e 

de contatos políticos mesmo antes de serem eleitos. Felipe Maia é filho de José 

Agripino Maia, que já havia sido governador do Rio Grande do Norte por duas vezes 

e em 2006 era Senador pelo mesmo estado. Fábio Faria é filho de Robinson Faria, 

que na época era o deputado estadual mais votado no Rio Grande do Norte, cargo 

este que ocupava ininterruptamente desde 1987. Ou seja, ambos, Felipe e Fábio, já 

possuíam fortes antecedentes políticos familiares, não sendo ilustres desconhecidos 

nem dos eleitores e nem dos financiadores de campanha, que muito provavelmente 

já tinham contato com os pais destes.  

A questão da concentração oligárquica do poder político e sua influência na 

campanha é uma questão importante, mas foge ao escopo deste trabalho. De 

qualquer forma, os dados parecem corroborar a importância dos contatos pré-

eleição dos candidatos, como já demonstrado por Borges (2013). 

 

2.3 Financiamento Eleitoral nas Eleições de 2002 

 

Antes de ser iniciada a análise dos financiamentos de campanha, é 

necessária uma pequena explicação acerca da classificação utilizada para a 

compreensão dos mesmos.  

Analisando o financiamento eleitoral dos candidatos eleitos ao cargo de 

deputado federal, chegou-se a 7 possíveis fontes de dinheiro para o financiamento: 

Recursos próprios, Pessoa física, Pessoa Jurídica, Partido e Comitê, Outros 

Partidos, Outros Candidatos/Comitês e Outros. A Tabela 2 explica cada categoria: 
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Tabela 2 – Fontes de Financiamento de Campanha Eleitoral para os Candidatos 

Fontes de Financiamento Descrição 

 
Recursos próprios 

São contabilizados nessa fonte os recursos que os 
candidatos colocam do seu próprio bolso para custear 
despesas da campanha eleitoral.  

 
Pessoa Física 

São contabilizadas nessa fonte todas as entradas de 
financiamento que tenha como origem um CPF que não seja 
do próprio candidato. 

Pessoa Jurídica São contabilizadas nessa fonte todas as entradas de 
financiamento que tenha como origem um CNPJ. 

 
 

Partido e Comitê 

São contabilizadas nessa fonte recursos provenientes do 
partido ao qual o candidato pertença ou comitês locais (ou 
seja, estaduais) abertos com a intenção de captar recursos 
para a campanha dos candidatos do partido no pleito em 
questão. 

Outros Partidos São contabilizadas nessa fonte recursos provenientes de 
partidos que não sejam o partido do candidato em questão. 

 
Outros Candidatos/Comitês 

São contabilizadas nessa fonte recursos provenientes de 
candidatos a outros cargos e/ou comitês que não os locais 
abertos pelo partido do candidato em questão (um comitê 
nacional do partido do candidato entra nessa fonte). 

 
Outros 

São contabilizadas nessa fonte recursos provenientes de 
alguma origem que não se encaixe nas demais, como 
aqueles registrados apenas como “arrecadação de fundos” 
ou “doações relativas a comercialização”. 

 

Apenas para relembrar a discussão do Capítulo 1, o financiador de uma 

campanha tem três formas de financiar uma campanha eleitoral: doando diretamente 

ao candidato, ao partido ou ao comitê financeiro aberto pelo partido, sendo que este 

comitê pode ser único ou direcionado para cada cargo: por exemplo, “comitê 

financeiro para deputados federais”, “comitê financeiro para governador”, “comitê 

financeiro para presidente” etc. 

Deixou-se o partido e o comitê em apenas uma fonte para facilitar o 

processamento e a análise dos dados. Sempre que um candidato recebia 

financiamento de um comitê, este era analisado, a não ser que não houvesse 

informação acerca do comitê em questão no site do TSE. Porém, não era possível 

fazer o mesmo com cada partido, pois seria um trabalho imenso de pouco retorno 

para o estudo. Além disso, a dinâmica do recebimento de dinheiro pelo partido se 

assemelha à do comitê, com a diferença que o partido recebe verba pública 

proveniente do Fundo Partidário.  

Na pesquisa, todos os recursos provenientes da fonte Pessoa Jurídica são de 

empresas. Não há outra organização se não as empresas que financiaram 

candidatos e comitês financeiros de partidos nessas três eleições no Rio Grande do 

Norte. 
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A fonte Pessoa Física é a com maior quantidade de entradas. Praticamente 

todos os candidatos em todos os pleitos receberam algum recurso proveniente de 

pessoas físicas, sendo a exceção Felipe Maia em 2010. Porém, mesmo pessoas 

físicas que investem em campanha injetam quantias altas. Outro ponto importante 

de ser levantado sobre o financiamento de pessoas físicas é que cada nova entrada 

significa apenas um novo investimento, não necessariamente uma pessoa diferente, 

podendo ser uma mesma pessoa investindo novamente. De fato, é relativamente 

normal uma mesma pessoa realizar mais do que um investimento no financiamento 

de um ou mais candidato, o que se repetiu nas três eleições. 

Em 2002, a maior montante de financiamento veio por meio de pessoa 

jurídica, seguido de perto por financiamento de pessoa física. A Tabela 3 demonstra 

a real dimensão de cada fonte de financiamento para os candidatos nessa eleição. 

 

Tabela 3 – Fontes de financiamento nas Eleições de 2002 

             Valor Absoluto   Valor Relativo 

Recurso próprio R$         217.872,92 14,02% 

Pessoa física R$         533.199,73 34,28% 

Pessoa Jurídica R$         662.492,81 42,60% 

Partido e comitê financeiro              ─ ─ 

Outros partidos R$           30.000,00 1,93% 

Outros candidatos/comitês R$           15.000,00 0,96% 

Outros R$           96.650,00 6,21% 

Total R$      1.555.215,46 100,00% 

 

Nesta eleição em específico, não houve fonte de financiamento do partido ou 

o comitê financeiro45 para os candidatos do próprio partido46. Houve, porém, uma 

única ocorrência de um partido financiando um candidato que não era do partido em 

si, peculiaridade que será analisada mais adiante neste tópico.  

É interessante notar também a alta média dos financiamentos. Somando 

todos os candidatos e todas as fontes, temos 282 entradas de financiamento de 

campanha, segundo o TSE. Dessa forma, a média de financiamento seria R$ 

5.514,95. Claro que há fontes divergentes, como pessoas físicas, recursos próprios, 

pessoas jurídicas etc. Porém, podemos ver que essa tendência se mantém, mesmo 

que em números menores, quando analisamos apenas o financiamento de pessoa 

física. Foram 207 entradas de financiamento advindas dessa fonte, o que resulta 

                                                           
45 Os comitês financeiros são abertos pelos partidos para captação de recursos durante a campanha eleitoral. Ele 

pode ser único, como a maioria faz, ou destinado a algum cargo específico, como comitê financeiro para 

deputados federais, comitê financeiro para governador etc. 
46 Ao menos, não há nenhum dado oficial advindo desta fonte no site do TSE.  
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numa média de R$ 2.575,84. Levando em consideração que o salário mínimo em 

2002 era de 200 reais, podemos perceber que há poucas pessoas realizando altos 

financiamentos. Conforme será visto mais adiante, apenas uma candidata recebeu o 

que pode ser chamado de microfinanciamento. 

Já o financiamento advindo de pessoa jurídica é realmente bem maior: são 

apenas 36 entradas desta fonte, resultando numa média de R$ 18.402,58, o que 

ajuda a elevar a média total. De qualquer forma, isso já demonstra que são poucas 

as empresas que fazem o financiamento. Além disso, enquanto todos os candidatos 

receberam algum grau de financiamento de pessoas físicas, nem todos receberam 

de pessoa jurídica. Podemos ver o perfil do financiamento de cada candidato neste 

pleito na Tabela 4, que expõe as diferenças entre as táticas de captação de recurso 

de cada um dos eleitos. 

 

Tabela 4 – Perfil do Financiamento dos Candidatos em 2002 (Valores em R$) 
 
 

Candidato 

 
Recursos 
Próprios 

 
Pessoa 
Física 

 
Pessoa 
Jurídica 

 

Partido e 
Comitê 

Financeiro 

 
Outros 

Partidos 

 

Outro 
Candidato
/ Comitê 

 
 

Outros 

 
Total 

Álvaro Dias 
(PMDB) 

17.491,00 161.240,00 43.000,00 ─ ─ ─ ─ 221.731,00 

Henrique Alves 
(PMDB) 

70.810,00 40.013,23 ─ ─ 30.000,00 ─ ─ 140.823,23 

Ney Lopes 
(PFL) 

5.616,43 13.337,50 473.342,81 ─ ─ ─ ─ 492.296,74 

Iberê Ferreira 
(PTB) 

16.900,00 131.300,00 15.500,00 ─ ─ ─ 96.650,00 260.350,00 

Sandra Rosado 
(PMDB) 

─ 43.550,00 ─ ─ ─ ─ ─ 43.550,00 

Carlos Alberto 
Rosado (PFL) 

44.607,49 94.550,00 105.000,00 ─ ─ ─ ─ 244.157,49 

Nélio Dias 
(PPB) 

47.548,00 23.640,00 ─ ─ ─ ─ ─ 71.188,00 

Fátima Bezerra 
(PT) 

14.900,00 25.569,00 25.650,00 ─ ─ 15.000,00 ─ 81.119,00 

Total 217.872,92 533.199,73 662.492,81 ─ 30.000,00 15.000,00 96.650,00 1.555.215,46 

 

Dos 8 eleitos, 5 receberam financiamento de pessoas jurídicas. Como visto 

anteriormente, ninguém recebeu do próprio partido ou de comitês do partido. 

Henrique Alves, porém, recebeu recursos do PSDB, um partido ao qual não 

pertence, já que ele é filiado ao PMDB, e Fátima Bezerra recebeu do comitê 

nacional presidencial do PT. 

O Gráfico 2 facilita a visualização da comparação entre os financiamentos. 

Como pode ser visto tanto na Tabela anterior quanto no Gráfico abaixo, um 

candidato apenas praticamente monopolizou o financiamento advindo de pessoa 
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jurídica: Ney Lopes recebeu 71,45% do total de financiamento de campanha de 

fonte empresarial. Carlos Alberto Rosado, que foi o segundo lugar na captação de 

recurso proveniente desta fonte, recebeu 15,85% do total. Juntos eles chegam a 

87,29%, mas com proeminência clara de Ney Lopes. Se este candidato fosse 

retirado da lista, o financiamento empresarial cairia significativamente, atingindo R$ 

181.150,00. Se Carlos Alberto Rosado, que recebeu R$ 105.000,00 por este meio, 

também fosse retirado da conta, os recursos provenientes dessa fonte cairiam ainda 

mais, atingindo R$ 76 150,00. Sem a presença de Ney Lopes, o financiamento 

empresarial seria de apenas 12,16% do total.  

 

Gráfico 2 – Comparação entre os Financiamentos de Campanha em 2002

 
 

Como não há fonte de partido e comitês, é possível concluir que apesar do 

financiamento de pessoa jurídica ser o maior de 2002, ele não é o mais importante, 

pois concentrou-se em apenas dois candidatos, sobretudo um deles. Sendo assim, 

não é a principal fonte de financiamento dos candidatos eleitos. Isso não implica, 

entretanto, que tratou-se de uma campanha de fundo popular, pois mesmo que o 

financiamento de pessoa física tenha sido o principal, a média de entrada desta 

fonte na receita é 12,87 vezes maior que o salário mínimo da época, ou seja, poucas 

pessoas financiaram com muito dinheiro.    
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2.4 Financiamento Eleitoral de Campanha por Candidato em 2002 

 

Para que se possa compreender melhor as nuances acerca do financiamento 

de campanha em 2002, é importante analisar o financiamento candidato a 

candidato. A ordem da lista será do candidato que recebeu o maior financiamento 

para o menor. 

 

2.4.1. Ney Lopes de Souza 

 

Ney Lopes de Souza nasceu no dia 14 de Fevereiro de 1945 em Natal, capital 

do Rio Grande do Norte. Filho de Josias de Oliveira Souza, alfaiate que residia no 

bairro Alecrim, e Neuza Lopes de Souza, é advogado, jornalista e foi professor de 

Direito Constitucional na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

Também foi procurador na mesma instituição, cargo do qual se encontra 

aposentado. É pai de Ney Lopes Junior, também advogado, que ocupou o cargo de 

vereador em Natal na legislatura de 2009-2012. 

Entrou para vida política ainda na ditadura militar, no ano de 1971, sendo 

nomeado para a chefia da Casa Civil do Rio Grande do Norte pelo então governador 

Cortez Pereira. Passou pela Secretaria de Governo e Justiça e depois assumiu a 

Diretoria Comercial da COSERN (Companhia Energética do Rio Grande do Norte). 

Foi eleito para o cargo de deputado federal pela primeira vez no ano de 1975 pelo 

ARENA, partido de sustentação e apoio ao regime militar. Foi cassado em 04 de 

agosto de 1976, sob acusação de ter sido beneficiado pelo uso do poder econômico 

à época em que exerceu o cargo de diretor da COSERN”47. Só pôde voltar a 

concorrer em 1987, quando se elegeu novamente deputado federal, já pelo PFL, 

partido que foi criado a partir de um desmembramento do ARENA e o qual pertence 

até o momento da confecção deste tese (embora a legenda atualmente atenda por 

DEM). Reelegeu-se para esse cargo em todas as eleições posteriores até 2006, 

quando decidiu não mais se candidatar a deputado federal. Além disso, em 1989 foi 

eleito vice-prefeito de Natal, enquanto Wilma de Faria se tornou a prefeita, ocupando 

o cargo até 1993.  

                                                           
47 Retirado de http://www.neylopes.com.br/atuacao-no-congresso/95/memoria-politica>. Acesso em:  

16 maio 2016. 
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Dentro da Câmara foi membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e 

também presidente do Parlamento Latino-Americano (PARLATINO).  

Ney Lopes mantém um blog48, no qual escreve especialmente sobre política, 

exprimindo sua opinião sobre os assuntos tratados.  

Como visto anteriormente, Ney Lopes teve o maior financiamento eleitoral de 

2002. Na realidade, o investimento na campanha dele é quase o dobro do 

investimento na campanha do segundo maior financiado, Iberê Ferreira. O Gráfico 3 

demonstra que quase a totalidade deste financiamento foi proveniente da fonte 

pessoa jurídica, e que, como já dito, corresponde a 71,45% de todo o financiamento 

de campanha proveniente de empresas recebido pelos candidatos eleitos. 

 

Gráfico 3 - Financiamento de Ney Lopes em 2002 

 

 

Podemos ver no gráfico o real peso de cada tipo de financiamento na 

campanha de 2002 de Ney Lopes. Ele recebeu financiamento apenas de três fontes 

e com peso bem diferente entre elas: R$ 5.616,43 de “recursos próprios”, R$ 

13.337,50 de “pessoa física” e R$ 473.342,81 de “pessoa jurídica”. Foram 4 

entradas de pessoas físicas, o que resulta numa média de R$ 3.334,37. A entrada 

mais comum é de R$ 2.000,00 (repetindo duas vezes) e não há microfinanciamento: 

a entrada mais baixa é de R$ 712,50; a mais alta R$ 8.625,00.  

O financiamento empresarial teve 18 entradas, o que dá uma média de R$ 

26.296,82. A entrada mais comum foi de R$ 30.000 (repetindo cinco vezes), a menor 

                                                           
48 https://blogdoneylopes.wordpress.com/ 
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R$ 3.248,81 e a maior R$ 60.000. A Tabela 5 mostra o peso de cada um dos setores 

dentro da fonte “Pessoa Jurídica” na campanha de Ney Lopes. 

Como esta pesquisa se limita ao período de 2003-2014, não é possível 

comentar sobre a ação do Ney Lopes nas legislações anteriores para procurar 

compreender esses números. Como já foi discutido no Capítulo 1, porém, o fato dele 

fazer parte do PFL, um partido do espectro ideológico da direita (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 1999; CARREIRÃO, 2006), talvez se configure como um fator positivo 

para atrair investimentos empresariais.  

 
Tabela 5 – Investimento por Setor Empresarial a Ney Lopes em 2002 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Construção R$   90.000,00 19,01% 

Papel R$   72.418,81 15,30% 

Ticket R$   40.000,00 8,45% 

Financeira R$   90.000,00 19,01% 

Advocacia R$   30.000,00 6,34% 

Conglomerado R$   15.000,00 3,17% 

Comércio R$   60.000,00 12,68% 

Farmacêutico R$   15.000,00 3,17% 

Têxtil R$   10.000,00 2,11% 

Biocombustível/Bioenergia R$   30.000,00 6,34% 

Editora R$   20.924,00 4,42% 

Total R$ 473.342,81 100,00% 

 

Com base nesses dados de financiamento, que apontam o enorme recurso 

empresarial centralizado na campanha de Ney Lopes, ele pode ser visto como um 

candidato de perfil empresarial. Desta forma, espera-se que os projetos de lei 

apresentados por ele procurem beneficiar as empresas, o que será analisado no 

Capítulo 3.  

 

2.4.2 Iberê Paiva Ferreira de Souza 

 

Iberê Paiva Ferreira de Souza nasceu no dia 27 de Fevereiro de 1944, na 

cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Filho de Odorico Ferreira de Souza e 

Hermengarda O’Grady de Paiva Ferreira de Souza, foi advogado formado bacharel 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em 1963 se tornou 

adjunto da promotoria pública em Santa Cruz, cargo que ocupou até 1967, quando 

saiu da promotoria e se filou ao MDB, partido de oposição à ditadura militar. Em 

1969, disputou o cargo de deputado estadual no Rio Grande do Norte e saiu 
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vitorioso. Em 1979, foi convidado pelo então governador do estado Lavoisier Maia 

para ocupar o cargo de Chefia da Casa Civil, abandonando então o MDB e filiando-

se ao PDS (partido que nasceu do desmembramento do ARENA), partido do 

governador.  

Em 1982, candidatou-se ao cargo de deputado federal, não sendo eleito 

diretamente e ficando na suplência. Acabou sendo efetivado no cargo 

posteriormente, porém, no ano de 1986. Nesse meio tempo, fez parte da gestão do 

governo estadual de José Agripino Maia (1983-1986). Em 1986, filiou-se ao PFL 

(partido do então governador), disputando a eleição para deputado federal e sendo 

eleito. Reelegeu-se em todos os pleitos para deputado federal até 2006, quando não 

disputou para poder concorrer como vice-governador do Rio Grande do Norte, tendo 

Wilma de Faria, que disputava a reeleição para o cargo, como candidata a 

governadora, vencendo a eleição. Governou o estado do Rio Grande do Norte em 

2010, quando Wilma renunciou para disputar uma cadeira no Senado. Tentou a 

reeleição em 2010, mas foi derrotado pela candidata Rosalba Ciarlini Rosado. 

Em 1986, 1990 e 1994, disputou e venceu as eleições pelo PFL. Em 1997, 

transferiu-se para o PPB ao aceitar o convite do então governador do Rio Grande do 

Norte, Garibaldi Alves Filho (do PMDB), para a Secretaria do Trabalho e Ação 

Social. Em 1998, concorreu e venceu pelo PPB, mas durante este mandato muda 

para o PTB, sendo reeleito deputado federal em 2002 já por essa legenda. Durante 

esse mandato, foi chamado pela então governadora Wilma de Faria (ainda no seu 

primeiro mandato) para ocupar a secretaria de Agricultura do estado, assim se 

filiando ao PSB, partido pelo qual ocupou a vaga de vice-governador em 2006, 

governador interino em 2010 e disputou o governo do estado. Manteve-se filiado a 

este partido até sua morte, em 13 de Setembro de 2014, em decorrência de um 

tumor cerebral descoberto em 2011. 

O financiamento eleitoral de Iberê Ferreira foi majoritariamente feito por 

pessoa física, que representa um pouco mais da metade do montante dos recursos 

investidos na campanha. O Gráfico 4 demonstra a real dimensão de cada fonte de 

financiamento eleitoral dele em 2002.  
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Gráfico 4 - Financiamento de Iberê Ferreira em 2002 

 

 

O total de financiamento foi de R$ 260.350,00. O financiamento de fonte de 

“Pessoa Física” é o maior, com um montante de R$ 131.300,00. A segunda maior 

fonte é “Outros”, que possui uma única entrada, descrita apenas como “arrecadação 

de fundos”, no valor de R$ 96.650,00. Não há qualquer informação ou descrição 

sobre essa arrecadação. Em terceiro lugar, já bem menor que as duas primeiras, 

está a fonte “Recursos Próprios”, com um total de R$ 16.900. Por último, “Pessoa 

Jurídica” conta com R$ 15.500,00. 

Ainda que a maior parte do financiamento tenha provido da fonte “Pessoa 

Física”, não significa que a campanha de Iberê Ferreira tenha sido popular. 

Nenhuma doação foi menor que R$ 1.000,00, por exemplo. No total, foram 21 

entradas, o que gera uma média de R$ 6.252,38 por doação. Isso é 31,26 vezes 

maior que o salário mínimo da época. As entradas que mais se repetem são R$ 

6.900,00 e R$ 5.000,00 (ambas aparecem cinco vezes). A maior entrada é de R$ 

21.000,00 e a menor é de R$ 1.000,00 (ambas aparecem apenas uma vez). Como 

pode ser visto, as pessoas que financiaram a campanha de Iberê tinham um alto 

padrão de renda, o que possibilitava esses valores de financiamento. É importante 

lembrar que a Constituição permite financiamento de no máximo 10% da renda da 

pessoa no ano anterior às eleições. Infelizmente, não é possível fazer um perfil 

desse tipo de financiador de campanha. 

 “Pessoa Jurídica” possui apenas duas entradas, uma de R$ 5.500,00 e outra 

de R$ 10.000,00, ambas de construtoras, ou seja, provenientes do mesmo setor, 
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no quadro geral, pois se configuram como a menor fonte de financiamento, abaixo 

até Recursos Próprios. 

Importante lembrar que durante a legislatura de 2003-2007, Iberê Ferreira 

esteve licenciado do cargo de deputado para exercer o cargo de Secretário de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio Grande do Norte, de 10 

de fevereiro a 10 de novembro de 2003, de 20 de novembro de 2003 a 22 de 

novembro de 2004 e de 1º a 11 de fevereiro de 200549. Possivelmente devido a isso 

haja apenas 2 projetos de lei no nome dele nesse período, como veremos no 

Capítulo 3.  

 

2.4.3 Carlos Alberto de Souza Rosado 

 

Carlos Alberto de Sousa Rosado, mais conhecido como Betinho Rosado, 

nasceu em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no dia 23 de Dezembro de 

1948, filho de Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia e Adalgisa Sousa Rosado. Formou-

se em Agronomia e Economia e possui mestrado em Economia Rural. Atuou como 

professor na Escola Superior de Agricultura, em Mossoró. 

Seu pai, mais conhecido com Dix-Sept Rosado, já havia sido prefeito de 

Mossoró e governador do estado do Rio Grande do Norte. Seu irmão, Carlos 

Augusto Rosado, já foi deputado estadual e é esposo da ex-governadora do Rio 

Grande do Norte, Rosalba Ciarlini. Na realidade, a família Rosado é bem influente 

na política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Além do pai e do irmão, seu tio 

Dix-Huit Rosado foi prefeito de Mossoró, deputado estadual, deputado federal e 

senador. Seu outro tio, Vingt Rosado, foi deputado federal. Seu primo, Laíre Rosado, 

também ocupou cargo de deputado federal, bem como a esposa deste, Sandra 

Rosado. Estes são apenas alguns exemplos. A família Rosado será novamente 

abordada na biografia de Sandra Rosado. 

Betinho Rosado entrou na vida política na década de 80, filiando-se ao PFL 

em 1986, mas só veio a ocupar cargo político em 1991, quando foi convidado a 

assumir a Secretaria estadual do Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Norte, 

durante o governo de José Agripino Maia, cargo que ocupou até 1994. Neste mesmo 

ano, disputou pela primeira vez a eleição para deputado federal, tendo sido eleito 

                                                           
49 <http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74325&tipo=1>.  Acesso 
em: 16 maio 2016. 
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para o cargo. Foi reeleito em 1998 e novamente em 2002. Em 2006 não foi eleito, 

ficando na suplência, mas com a morte do candidato eleito Nélio Dias (PP), acabou 

assumindo o cargo em agosto de 2007. Em 2010, disputou novamente a eleição 

para Câmara Federal, desta vez obtendo êxito. Durante esse mandato, troca o PFL 

pelo PP, partido pelo qual atua até o presente momento. Foi impedido pela justiça de 

participar das eleições de 2014 devido à Lei da Ficha Limpa, mas seu filho, Carlos 

Alberto de Sousa Rosado Segundo, conhecido como Betinho Rosado II, foi 

candidato e se elegeu deputado federal.  

Carlos Alberto Rosado se licenciou diversas vezes do mandato de deputado 

federal para assumir secretarias no estado do Rio Grande do Norte e na Prefeitura 

de Natal:  

 

Licenciou-se do mandato de Deputado Federal, na Legislatura 1999-2003, 
para exercer o cargo de Secretário da Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte, de 2 a 31 de janeiro de 
2003. Licenciou-se do mandato de Deputado Federal na Legislatura 2003-
2007, para exercer o mesmo cargo de 10 de fevereiro a 10 de novembro de 
2003, reassumindo o cargo de 20 de novembro de 2003 a 15 de fevereiro 
de 2004; e para exercer o cargo de Secretário de Estado da Educação, 
Cultura e Desporto de 17 de fevereiro a 9 de março de 2004 e de 11 de 
março de 2004 a 21 de junho de 2004. Licenciou-se do mandato de 
Deputado Federal, na Legislatura 2007-2011, para assumir o cargo de 
Secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Estado do Rio Grande 
do Norte, de 3 a 31 de janeiro de 2011. Licenciou-se do mandato de 
Deputado Federal, na Legislatura 2011-2015, para assumir o cargo de 
Secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Estado do Rio Grande 
do Norte, a partir de 8 de fevereiro de 2011. Reassumiu em 20 de setembro 
de 2011. Licenciou-se para assumir o cargo de Secretário de Prefeitura de 
capital, em 28 de setembro de 2011. Reassumiu em 21 de novembro de 
2011. Licenciou-se para assumir o cargo de Secretário da Agricultura, da 
Pecuária e da Pesca, em 25 de novembro de 2011. Reassumiu em 7 de 
novembro de 2012.50 

 

 O financiamento de campanha eleitoral de Betinho Rosado foi bem 

equilibrado no que se refere às fontes de arrecadação: “Pessoa Física” e “Pessoa 

Jurídica” tiveram quase o mesmo peso, como pode ser observado no Gráfico 5. Por 

último, há o financiamento de “Recursos Próprios”, bem menos impactante que os 

outros dois. 

 

  

                                                           
50 <http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74321&tipo=1>. Acesso 

em: 17 maio 2016.  
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Gráfico 5 - Financiamento de Carlos Alberto (Betinho) Rosado em 2002 

 

 

O financiamento empresarial soma R$ 105.000,00, contando com 6 entradas, 

o que dá uma média de R$ 17.500,00 cada. A entrada mais comum foi R$ 

20.000,00, a maior R$ 55.000,00 e a menor de R$ 2.000,00. A Tabela 6 mostra o 

peso de cada setor empresarial na fonte “Pessoa Jurídica”.  

 

Tabela 6 – Investimento por Setor Empresarial a Carlos Alberto Rosado em 2002 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$   75.000,00 71,43% 

Construção R$     5.000,00 4,76% 

Financeira R$     5.000,00 4,76% 

Salineiro R$   20.000,00 19,05% 

Total R$ 105.000,00 100,00% 

 

Com estes dados, vemos uma primazia do setor de combustível/energia, com 

o salineiro em segundo lugar. A expectativa em relação a este deputado é que seus 

projetos visem a beneficiar empresas, especialmente nesses dois setores. O 

raciocínio por trás desses investimentos é duplamente racional, primeiro porque, 

como já discutido no Capítulo 1, investir num deputado pode estabelecer vínculos 

com o poder e benesses, mesmo que de forma indireta. Segundo, porque esses 

setores são fortes na região do próprio candidato, que é a de Assu/Mossoró e do 

litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. 

O financiamento de fonte “Pessoa Física” totaliza R$ 94.550,00, apresentando 

31 entradas, o que resulta numa média de R$ 3.050,00, 15,25 vezes maior que o 

salário mínimo da época. Porém, analisando mais de perto, encontram-se elementos 
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interessantes nesse financiamento. A entrada mais comum é R$ 2.000,00, 

aparecendo 5 vezes, o que demonstra a diversidade das entradas, a maior é de R$ 

7.000,00 e a menor R$ 400,00. Há quatro entradas abaixo de mil reais: uma de R$ 

750,00, duas de R$ 500,00 e uma de R$ 400,00. Mesmo com essas entradas, não 

há um microfinanciamento de fato, sendo a maioria esmagadora grandes doações 

de pessoas físicas, mesmo que nenhuma que suba muito a média. É um número 

maior de pessoas, mas ainda assim poucas financiando com valores altos. 

 

2.4.4 Álvaro Costa Dias 

 

Álvaro Costa Dias nasceu em Caicó, município do estado do Rio Grande do 

Norte, dia 4 de Setembro de 1959. Filho de Adjuto Dias de Araújo, que já ocupou o 

cargo de deputado estadual, e Cleonice Costa dias, é o mais velho de 7 irmãos. 

Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 

1983. Filiou-se ao PMDB em 1987, passando a se dedicar à vida política. 

Iniciou sua carreira de fato 2 anos depois de filiado, como vice-prefeito de 

Caicó, cargo que assumiu em paralelo ao de Secretário Municipal de Saúde do 

mesmo município. Em 1990, disputou e se elegeu ao cargo de deputado estadual do 

Rio Grande do Norte, reelegendo-se em 1994 e 1998. Em 2002, concorreu a 

deputado federal pelo mesmo estado e se elegeu com a segunda maior votação.  

Em 2003, abandonou o PMDB e foi para o PDT, tendo sido eleito vice-líder 

deste partido na Câmara em 2004. Em 2005, tornou-se membro titular de duas 

comissões permanentes na Câmara, as de Agricultura e Política Rural e de 

Educação e Cultura. Nas eleições de 2006, decidiu não mais candidatar-se a 

deputado federal, voltando a concorrer a deputado estadual e elegendo-se pela 

quarta vez. Em 2014, de volta ao PMDB, candidata-se novamente ao cargo de 

deputado estadual, sendo eleito pela quinta vez. 

Como pode ser visto no Gráfico 6, o financiamento de Álvaro Dias foi 

maciçamente proveniente da fonte de “Pessoa Física”. De um total de R$ 

221.731,00 investidos, R$ 16.240 vieram dessa fonte. “Pessoa Jurídica” aparece em 

segundo lugar, com R$ 43.000 (quase 4 vezes menor que a primeira fonte). Por 

último, “Recursos Próprios” aparece com R$ 17.491,00.  
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Gráfico 6 - Financiamento de Álvaro Dias em 2002 

  

 

O financiamento de fonte “Pessoa Física” apresenta 65 entradas, resultando 

numa média de R$ 2.480,61. A entrada mais comum foi de R$ 1.000, aparecendo 12 

vezes, seguida por R$ 2.000,00, que se repete 11 vezes. A maior entrada é de R$ 

10.000,00, repetida 2 vezes, e a menor é de R$ 100,00, também aparecendo duas 

vezes. Há 10 entradas de menos que R$ 1.000,00, sendo a de R$ 500,00 a mais 

comum, aparecendo 7 vezes. Estas entradas correspondem a 16,39% do total desta 

fonte, e nem pode ser chamada de micro, pois R$ 500,00 é 2,5 vezes maior que o 

salário mínimo e R$ 100,00, que é a menor entrada, corresponde a metade do 

salário mínimo na época. 

 

Tabela 7 – Investimento por Setor Empresarial a Álvaro Dias em 2002 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Comércio R$ 15.000,00 34,88% 

Saúde R$ 10.000,00 23,26% 

Combustível/Energia R$   3.000,00 6,98% 

Comércio R$ 15.000,00 34,88% 

Total R$ 43.000,00 100,00% 

 

O financiamento de fonte “Pessoa Jurídica” é o segundo maior, com 4 

entradas apenas e média de R$ 10.750,00. A empresa de alimentos Camarões 

Restaurante também financia outro candidato, Fátima Bezerra, mas com valores 

bem diferentes, como veremos na análise do financiamento desta. 

O perfil de financiamento de Álvaro Dias é de fonte de “Pessoa Física”, com 

entradas altas para a realidade material da época. É um número alto de entradas, 
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mas com valores elevados também. Mesmo que a fonte de “Pessoa Jurídica” 

constitua apenas 19,39% do total do financiamento, sua dinâmica não pode ser 

ignorada, pois é formada por apenas 4 empresas realizando um grande investimento 

e tendo certo peso no financiamento. Por mais que não seja dependente deste 

modelo, como Ney Lopes e Carlos Alberto Rosado, este em menor escala, ainda 

assim pode haver algum impacto em sua atuação parlamentar. 

Álvaro Dias apresentou apenas um projeto de lei durante seu mandato como 

deputado federal, e mesmo este em conjunto com todos os outros deputados do Rio 

Grande do Norte, à exceção de Carlos Alberto Rosado. Isso não significa que ele 

não tenha atuado de outras formas, como em comissões, apresentando emendas à 

Constituição, projetos de lei complementares etc.  

 

2.4.5 Henrique Eduardo Lyra Alves 

 

Henrique Eduardo Lyra Alves nasceu capital do estado do Rio de Janeiro em 

9 de Dezembro de 1948. Possui uma irmã gêmea. Filho de Aluizio Alves e Ivone 

Lyra Alves, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no 

ano de 1972.  

Henrique nasceu numa família de políticos. Seu pai, Aluizio Alves, foi 

deputado constituinte de 1946 pelo estado do Rio Grande do Norte. Além disso, 

também exerceu três mandatos como deputado federal pelo estado, foi governador 

do Rio Grande do Norte de 1961-1966 e novamente eleito deputado federal em 

1966. Também foi Ministro da Administração durante o governo presidencial de José 

Sarney. Exerceu uma grande liderança no Rio Grande do Norte, falecendo no Ano 

de 2006. Aluizio também foi o fundador da Tribuna do Norte, jornal impresso de 

maior circulação no Rio Grande do Norte, e da InterTV Cabugi, afiliada da Rede 

Globo no mesmo estado. 

Ana Catarina, irmã de Henrique, foi vereadora de Natal e deputada federal na 

legislatura de 1999-2003. Além do pai e da irmã, os tios de Henrique, Agnelo Alves e 

Garibaldi Alves, também exerceram cargos políticos. Garibaldi Alves foi deputado 

estadual por três mandatos consecutivos e também vice-governador no Rio Grande 

do Norte na gestão de Geraldo Melo. Além disso, foi suplente da ex-senadora 

Rosalba Ciarlini, assumindo a posição em 2011 quando esta renunciou para se 

tornar governadora do estado. Filho de Garibaldi e primo de Henrique, Garibaldi 
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Alves Filho possui uma longa carreira política no estado, ocupando cargos de 

deputado estadual, prefeito de Natal, senador, governador do estado, novamente 

senador em 2002, sendo reeleito em 2010, e Ministro da Previdência Social no 

primeiro mandato de Dilma Rousseff. Filho de Garibaldi Filho e sobrinho de 

Henrique, Walter Alves foi eleito deputado federal em 2010. 

Agnelo Alves foi eleito prefeito de Natal em 1966, sendo cassado pelo AI-5 

em 1969 junto com seus irmãos. Posteriormente, foi suplente do senador Fernando 

Bezerra, assumindo o senado em 1999. Em 2000, se candidatou para prefeito em 

Parnamirim, cidade da região metropolitana de Natal, vencendo o pleito e se 

reelegendo em 2004. Filho de Agnelo e primo de Henrique, Carlos Eduardo Alves já 

exerceu o cargo de deputado estadual, eleito em 1986. Em 2000, foi candidato a 

vice-prefeito na chapa de Wilma de Faria. Em 2002, Wilma renunciou para se 

candidatar ao governo do estado, vencendo o pleito e se tornando governadora, 

fazendo com que Carlos Eduardo assumisse a prefeitura pelo resto do mandato. Em 

2004, candidatou-se diretamente ao cargo de prefeito e venceu o pleito. Disputou o 

governo do estado em 2010, mas ficou em terceiro, perdendo para Rosalba Ciarlini. 

Em 2012, candidatou-se novamente à prefeitura de Natal, elegendo-se ainda no 

primeiro turno. 

Com esse histórico familiar, não é de se impressionar que Henrique Alves 

tenha se envolvido com política ainda cedo. Em 1970, com apenas 22 anos e ainda 

um estudante de Direito, foi eleito pela primeira vez deputado federal pelo estado do 

Rio Grande do Norte, pelo MDB. Desde então não saiu mais do cargo, contando 11 

mandatos consecutivos na Câmara Federal: em número de mandatos, está 

empatado com Ulysses Guimarães e perde apenas para Manoel Novaes, da Bahia, 

que teve 12 mandatos não-consecutivos entre 1933 e 1982. Em 43 anos de 

legislatura, licenciou-se apenas uma vez, para exercer o cargo de Secretário de 

Governo e de Projetos Especiais do Rio Grande do Norte. 

Em 1979, com o final do bipartidarismo, entrou o Partido Popular (PP). Em 

1982, este partido foi incorporado ao PMDB.  

Concorreu duas vezes a prefeitura de Natal, uma em 1988 e outra em 1992, 

sendo derrotado em ambas: na primeira por Wilma de Faria e na segunda por Aldo 

Tinoco.  

Durante todo esse tempo, assumiu diversos cargos diferentes, tanto dentro da 

Câmara dos Deputados quanto em seu partido, como direção regional e nacional do 
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partido, liderança do partido na Câmara, secretariado da Câmara, comissões dos 

mais diversos temas, comissões parlamentares de investigação etc. Talvez o cargo 

parlamentar mais importante que exerceu tenha sido o de presidente da Câmara dos 

Deputados em sua última legislatura, de 2013-2015.  

Em 2014, candidatou-se ao governo do estado do Rio Grande do Norte, mas 

novamente não obteve êxito em uma campanha de voto majoritário e foi derrotado 

por Robinson Faria. Em 2015, foi nomeado Ministro do Turismo, no segundo 

mandato de Dilma Rousseff. 

 

Gráfico 7 - Financiamento de Henrique Alves em 2002 

 

 

A campanha de Henrique Alves em 2002 foi basicamente autofinanciada. 

Como podemos ver no Gráfico 7, a fonte Recursos Próprios corresponde a pouco 

mais da metade do financiamento total. 

O montante total do financiamento foi de R$ 140.823,23. “Recursos Próprios” 

corresponde a R$ 70.810,00. A fonte “Pessoa Física” aparece com R$ 40.013,23. 

Há aqui uma novidade, a fonte “Outro Partido”, com R$ 30.000,00 investidos. Esse 

partido é o PSDB, que realizou uma entrada única. Nas eleições de 2002, PMDB e 

PSDB se encontravam coligados, e talvez por isso este partido tenha resolvido 

investir na campanha de Henrique Alves. 

A fonte “Pessoa Física” apresenta apenas 4 entradas, o que resulta numa 

média de R$ 10.003,31. Porém, com uma análise mais profunda, é possível 

observar que a maior das entradas é de R$ 30.000,00 e a menor de R$ 3,23. As 
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outras duas são uma de R$ 10.000,00 e outra de R$ 10,00. Há uma enorme 

discrepância entre as entradas.  

Pela primeira vez surge algo que pode ser chamado de microfinanciamento, 

com as doações de R$ 10,00 e R$ 3,23. Tais entradas se configuram como 

exceção, porém, sendo muito incipientes para causarem alguma diferença. Outro 

ponto importante, a maior entrada, de R$ 30.000,00, foi feita por Aluizio Alves, pai do 

candidato, ou seja, foi uma campanha quase completamente autofinanciada ou 

financiada com ajuda da família. 

Henrique Alves seria um alvo certo para os empresários, pois suas chances 

de eleição são sempre enormes, mas em 2002 não houve financiamento de “Pessoa 

Jurídica” para sua campanha. Isso pode se dar pelo fato de Henrique ser um 

empresário, dono da InterTV Cabugi e do Jornal Tribuna do Norte, o que Borges 

(2013) demonstra não ser necessariamente um aspecto positivo para financiamento 

de empresas. Outra hipótese é que, pelo fato dele ter certa segurança de sua 

reeleição e não ter sido uma campanha tão cara (para época pode ter sido, mas se 

comparada com os aumentos das arrecadações e dos gastos nas eleições 

posteriores, conforme discutido na Introdução deste trabalho, realmente não se 

configurou como uma campanha onerosa), o candidato não sentiu necessidade de 

buscar financiamento empresarial nem de outros investidores físicos. 

 

2.4.6 Maria de Fátima Bezerra 

 

Maria de Fátima Bezerra nasceu em Nova Palmeira, estado da Paraíba, no 

dia 19 de Maio de 1955. Filha de Severino Bezerra de Medeiros e Luzia Mercês do 

Amaral, mudou-se ainda adolescente para Natal, capital do estado do Rio Grande do 

Norte. Em 1980, formou-se no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Fátima Bezerra filiou-se ao PT em 1981, mas só foi disputar uma eleição pela 

primeira vez em 1994, quando se elegeu deputada estadual do Rio Grande do 

Norte. Durante a década de 80, atuou com professora, tanto da rede estadual do Rio 

Grande do Norte quanto na municipal de Natal. Tornou-se também Secretária-Geral 

da Associação dos Professores do Rio Grande do Norte em 1985. Em 1989, foi 

eleita Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o qual 

presidiu entre 1991 e 1994. 
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Como dito, em 1994 se elegeu deputada estadual, cargo para o qual 

conseguiu se reeleger em 1998. Em 2002, foi eleita pela primeira vez deputada 

federal pelo mesmo estado, sendo a mais votada, com 161.875 votos. Em 2004, 

candidatou-se pela primeira vez à prefeitura de Natal, ficando em quarto lugar. Foi 

reeleita deputada federal em 2006, com uma votação menor, 116.243 votos. Em 

2008, disputou novamente a prefeitura de Natal, ficando em segundo lugar, 

perdendo o pleito para Micarla de Souza, do PV, que se elegeu ainda no primeiro 

turno. Em 2010, candidatou-se à reeleição para deputada federal, sendo novamente 

eleita com a maior votação do estado, atingindo a marca de 220.355 votos, a quinta 

melhor votação proporcional do país.  

Ocupou cargo de vice-líder do PT na Câmara de 2003-2004, de 2008-2009 e 

de 2013 até o fim da legislatura. Em 2005, presidiu a Comissão de Legislação 

Participativa e tornou-se membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Em 

2006, tornou-se titular na Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desportos. 

Em 2014, foi candidata a senadora pelo Rio Grande do Norte, sendo eleita 

com 54,84% dos votos, um total de 808.055. O candidato a governador apoiado por 

ela, Robinson Faria, elegeu-se no segundo turno, derrotando Henrique Alves. 

Como mostra o Gráfico 8, o financiamento de Fátima Bezerra é um dos mais 

equilibrados de 2002, com uma leve primazia para as fontes “Pessoa Física” e 

“Pessoa Jurídica”. O total financiado foi de R$ 81.119,00, sendo que R$ 14.900,00 

foram provenientes de fonte “Recursos Próprios”, R$ 25.569,00 de “Pessoa Física”, 

R$ 25 650,00 de “Pessoa Jurídica” e R$ 15.000,00 de “Outros Candidatos/Comitês”. 

Como podemos observar, a diferença entre as fontes foi relativamente pequena.   

A fonte Outros Candidatos/Comitês apresenta duas entradas, ambas do 

comitê para a presidência, um comitê nacional. 
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Gráfico 8 - Financiamento de Fátima Bezerra em 2002 

 

 

Como dito, o financiamento total advindo da fonte “Pessoa Física’ é de R$ 

25.569,00, contando com 51 entradas, o que resulta numa média de R$ 501,35, a 

menor média entre todos os candidatos. Ao se analisar mais profundamente, 

observa-se que realmente há uma diferença no financiamento de campanha de 

Fátima Bezerra: a maioria das entradas são de quantias pequenas, o que poderia 

ser chamado de microfinanciamento. A entrada mais comum é de R$ 50,00, 

aparecendo 14 vezes. A segunda mais comum é de R$ 20,00, menor ainda que a 

mais comum. O maior investimento é uma entrada de R$ 7.500,00 e o menor é o de 

R$ 20,00. Mais da metade das entradas dessa fonte, 29 de 51 (56,86%), foram 

menores que R$ 100,00. Porém, a soma do dinheiro arrecadado dessa forma foi de 

apenas R$ 1.134,00, o que representa somente 4,43% do total da fonte e 1,4% do 

financiamento como um todo. Se formos analisar os investimentos menores que R$ 

1.000,00, há 43 entradas, totalizando R$ 4.569,00 arrecadados, cerca de 17,87% da 

fonte e 5,63% do total do financiamento.  

Já a fonte “Pessoa Jurídica” contou com 7 entradas, resultando numa média 

de R$ 3.664,28. Porém, na realidade, houve duas entradas de R$ 10.000,00, sendo 

esta a mais comum e também a maior. A menor foi de R$ 150,00. A Tabela 8 

demonstra o peso de cada setor na fonte “Pessoa Jurídica”.  
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Tabela 8 – Investimento por Setor Empresarial a Fátima Bezerra em 2002 

Setores Valor Absoluto Porcentagem 

Publicidade R$ 150,00 0,58% 

Comércio R$ 12.000,00 46,78% 

Alimento R$ 10.000,00 38,99% 

Saúde R$ 500,00 1,95% 

Construção R$ 3.000,00 11,70% 

Total R$ 25.650,00 100,00% 

 

Algo interessante de ser pontuado é que o Camarões Restaurante também 

investiu na campanha de Fátima, mas com apenas R$ 500,00, valor este que se 

encontra no setor de “Comércio”, por se tratar de um restaurante. Essa doação foi 

menor que a recebida pelo candidato Álvaro Dias, também financiado por esse 

estabelecimento no pleito de 2002. 

É possível perceber que o microfinanciamento, embora exista e seja em 

número razoável de entradas, causam pequeno impacto financeiro. Pessoa Jurídica 

tem praticamente o mesmo peso de Pessoa Física. Além disso, as fontes Recursos 

Próprios e Outros Comitês/Candidatos não ficam muito atrás no impacto no 

financiamento total, o que demonstra uma estratégia diversificada de captação de 

recursos para a campanha. 

 

2.4.7 Nélio Silveira Dias 

 

Nélio Silveira Dias nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 22 de 

Janeiro de 1945. Filho de Epifânio Dias Fernandes e Alda Silveira Dias, tem 

formação em administração de empresas e gerenciamento empresarial. Atuou 

durante muito tempo no setor empresarial e na pecuária antes de entrar para a 

política.  

De 1968 até 1970, dirigiu o Clube dos Diretores Lojistas, em Natal. Na década 

de 1970 e 1980, dirigiu empresas do setor de tecidos e confecção.  De 1985 a 1988, 

foi juiz classista no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), atuando em paralelo como 

diretor da Associação dos Juízes Classistas da Terceira Região (AJUCLA), essas 

duas atividades desempenhadas em João Pessoa, Paraíba. Em Natal, de 1985 até 

1989, foi vice-presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores 

(ANORC). Em 1992, passou a integrar o quadro do Tribunal de Contas do Rio 

Grande do Norte, onde foi vice-presidente, presidente e corregedor. Em 1999, 

também passou a presidir a Associação Brasileira de Criadores Caprinos (ABCC). 
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Neste mesmo ano, teve seu primeiro cargo político: foi convidado pelo então 

governador do estado do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves Filho, a ser 

Secretário de Estado da Agricultura. Em 2001, filiou-se ao PPB (que posteriormente 

viraria apenas PP) e em 2002 concorreu ao cargo de deputado federal pelo estado, 

sendo eleito por média, em 8º lugar, a última cadeira, com 79.399 votos. Em 2005, 

tornou-se membro titular da comissão permanente de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em 2006, passou também a integrar a 

comissão permanente de Desenvolvimento Urbano e Interior. Neste mesmo ano, 

assumiu a presidência nacional do partido.  

Também em 2006, foi acusado de participar da “Máfia das Sanguessugas”, 

grupo que incluía parlamentares acusados de criar emendas destinadas à compra 

superfaturada de ambulâncias, entre os anos de 2002 e 2003, mas foi inocentado 

pela CPI, junto a outros 17 parlamentares.  

Em 2006, candidatou-se novamente para o cargo de deputado federal, sendo 

reeleito. Ainda em julho de 2007, porém, licenciou-se para poder tratar de um câncer 

de pulmão, que havia descoberto em 2001, acabando por falecer no dia 20 de julho 

de 2007 devido a uma ruptura de aneurisma e uma parada cardíaca ocorrida 

durante a radioterapia. 

 

Gráfico 9 - Financiamento de Nélio Dias em 2002 
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R$ 47.548 são provenientes da fonte “Recursos Próprios” e R$ 23.640,00 da fonte 

“Pessoa Física”. 

Na fonte “Pessoa Física”, houve 7 entradas, resultando numa média de R$ 

3.377,14. Cada entrada teve um valor diferente, não havendo, portanto, repetições. 

A maior entrada foi de R$ 10.000,00 e a menor foi de R$ 440,00. 

Como dito, em 2002, a campanha de Nélio Dias foi autofinanciada. Talvez por 

ser sua primeira eleição, outros investidores, especialmente empresas, não tivessem 

confiança na vitória do candidato, ou talvez por ter um patrimônio estabelecido, ele 

preferiu financiar a si mesmo.  

 

2.4.8 Sandra Maria da Escóssia Rosado 

 

Sandra Maria da Escóssia Rosado nasceu no município de Mossoró, no dia 

23 de Maio de 1951. Filha de Jerônimo Vingt Rosado Maia e Maria de Lourdes 

Bernadeth da Escóssia Rosado, é formada em Serviço Social pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e em Direito pela Universidade Potiguar. 

Como já foi dito anteriormente, na biografia de Carlos Alberto Rosado, a 

família Rosado é bem influente politicamente e possui um longo histórico em 

atuações políticas. Pai de Sandra, Vingt Rosado já foi vereador e prefeito da cidade 

de Mossoró. Seu marido, Laíre Rosado Filho, já foi deputado estadual e deputado 

federal por três mandatos seguidos. Em 2002, foi candidato a vice-governador na 

chapa de Fernando Freire, mas os dois perderam a eleição para Wilma de Faria. O 

filho do casal, Lahyre Rosado Neto, é vereador em Mossoró, e a filha, Larissa 

Rosado, já foi deputada estadual do Rio Grande do Norte e já se candidatou 3 vezes 

à prefeitura de Mossoró. O envolvimento de outros parentes com a política 

institucional, como tio e primos, já foi descrito na biografia de Carlos Alberto Rosado.  

Em 1983, Sandra Rosado começou a atuar como secretária municipal em 

Mossoró, dois anos depois se filiando ao PMDB. Em 1993, foi eleita vice-prefeita, na 

administração de seu tio, Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia. Com o falecimento de 

Dix-Huit em 1996, ela assume o cargo de prefeita, completando o mandato. Em 

1996, tentou se eleger como prefeita, mas foi derrotada por Rosalba Ciarlini. Em 

1998, candidatou-se ao cargo de deputada estadual e elegeu-se. Em 2002, 

candidata-se pela primeira vez à Câmara dos Deputados e é eleita deputada federal 

pelo estado do Rio Grande do Norte. 
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Em 2004, atuou como titular da comissão especial do Ano da Mulher, criada 

para fortalecer as discussões de gênero no Parlamento. Em 2005, sai do PMDB e se 

filia ao PSB. Neste mesmo ano, foi escolhida para atuar como titular em 5 comissões 

permanentes: de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Constituição e Justiça e 

de Redação; de Direitos Humanos; de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; de Seguridade Social e Família.  

Em 2006, tornou-se vice-líder do PSB na Câmara e se reelegeu ao cargo de 

deputada. Em 2008, é eleita coordenadora da bancada feminina na Câmara. Em 

2010, reelegeu-se novamente ao cargo de deputada. Em 2014, novamente disputa a 

reeleição, mas desta vez é derrotada, não voltando à Câmara Federal. 

O financiamento de campanha de Sandra Rosado em 2002 foi 

completamente proveniente da fonte “Pessoa Física”. O Gráfico 10 deixa isso claro. 

 

Gráfico 10 - Financiamento de Sandra Rosado em 2002 

 

 

Foi um total de R$ 43.550,00 financiado, com 24 entradas, resultando numa 

média de R$ 1.814,58 por entrada. A mais comum foi R$ 1.000,00, aparecendo 14 

vezes. A maior entrada foi de R$ 19.500,00 e a menor de R$ 50,00, ambas 

aparecendo uma única vez. Além da entrada de R$ 50,00, houve outras duas 

menores que R$ 1.000,00, no mesmo valor: R$ 500,00. É importante lembrar que na 

legislatura anterior, seu marido, Laíre Rosado, foi deputado estadual. O 

financiamento e os votos que iriam para este podem ter sido redirecionadas a ela. 
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comparativo, o segundo lugar nesse quesito foi Fábio Faria, eleito primeira vez em 

2006, que apresentou 43 projetos.   

 

2.5 Financiamento Eleitoral nas Eleições de 2006 

 

A Tabela 9 demonstra a real dimensão de cada fonte de financiamento para o 

conjunto de candidatos eleitos nesse pleito. Nesta eleição, o maior montante de 

financiamento veio por meio de pessoa jurídica, porém, agora, o financiamento 

advindo do partido ou de comitês do partido, fonte que inexistiu em 2002, ocupa o 

segundo lugar, muito perto do financiamento de pessoa jurídica. A fonte que não 

apareceu em 2006 foi “Outro Partido”, ou seja, os partidos investiram apenas nos 

seus próprios candidatos. 

 

Tabela 9 - Fontes de Financiamento nas Eleições de 2006 
 Valor Absoluto Valor relativo 

Recurso próprio R$         364.950,00 10,33% 

Pessoa física R$         459.027,80 12,99% 

Pessoa Jurídica R$      1.427.684,36 40,41% 

Partido e comitê financeiro R$      1.149.573,34 32,54% 

Outros partidos          ─ ─ 

Outros candidatos/comitês R$           50.000,00 1,42% 

Outros R$           81.550,00 2,31% 

Total R$      3.532.785,50 100,00% 

 

Apesar do número de financiadores ter aumentado, atingindo a marca de 355 

entradas no total, a média de doação quase duplicou, sendo de R$ 9.951,51 nas 

eleições de 2006. Novamente, essa média é calculada a partir de entradas em todas 

as fontes. A fonte “Pessoa Física”, que era maioria em 2002, caiu de forma brutal em 

2006, apresentando apenas 69 entradas somados os investimentos nos 8 

candidatos. Isso pode estar relacionado com a fonte “Outros”, como será visto mais 

adiante, neste mesmo tópico. A média de entrada para essa fonte é de R$ 6.652,57, 

numa época na qual o salário mínimo era de R$ 350,00. As médias são bem altas, 

tornando-se ainda mais difícil observar o que poderia ser chamado de 

microfinanciamento. Embora todos os candidatos apresentem entradas nessa fonte, 

ela não é a fonte principal de recursos de nenhum deles, como pode ser visto na 

Tabela 10. 

“Pessoa Jurídica” passou a ser a maior fonte de 4 entre 8 candidatos: dentre 

os restantes, três apresentam como fonte predominante “Partido e Comitê 
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Financeiro” e um “Recursos Próprios”. A fonte “Pessoa Jurídica” teve um 

crescimento em seu peso, apresentando 64 entradas, resultando numa média de R$ 

22.307,57 por entrada. O número de entradas nessa fonte duplicou-se e sua média 

também cresceu. Foram poucas empresas investindo pesado, como também ocorre 

na fonte “Pessoa Física”: bem menos pessoas investindo muito mais.  

A segunda maior fonte, porém, passou a ser “Partidos e Comitês Financeiros” 

correspondendo a 32,54% do total de financiamento, quase um terço. Como 

discutido na Introdução e no Capítulo 1 deste trabalho, o Fundo Partidário é 

incipiente para financiar de forma satisfatória as campanhas eleitorais, que se 

encarecem com o passar dos anos, obrigando os partidos a buscarem outras formas 

de financiamento, tanto na sociedade civil quanto na iniciativa privada. A abertura de 

comitês financeiros, além de uma necessidade legal, serve para que pessoas e 

empresas possam investir não em um candidato específico, mas num grupo ou 

partido de forma geral. Como exposto no Capítulo 1 e discutido por Speck (2016), 

esse tipo de financiamento tem crescido, e uma hipótese para explicar tal fenômeno 

é exatamente por proporcionar à empresa contato com mais deputados eleitos 

através do partido, ao invés de arriscar tentar influir nas eleições apostando num 

único candidato, correndo o risco de perder o dinheiro investido caso este não 

ganhe. Essa forma de financiamento também ajuda a conquistar uma influência 

maior no partido em si, levando em consideração que a lógica da eleição no Brasil 

acaba por colocar, na eleição proporcional, candidatos de um mesmo partido como 

adversários. Os dados referentes aos comitês financeiros no estado do Rio Grande 

do Norte em 2006 ainda são muito incompletos, mas o que foi encontrado pode ser 

observado na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Perfil do Financiamento dos Candidatos em 2006 (Valores em R$) 

2006 
 

 
Candidato 

 

Recursos 
Próprios 

 

Pessoa 
Física 

 

Pessoa 
Jurídica 

Partido e 
Comitê 

Financeiro 

 

Outro 
Partido 

Outros 
Candidato
s/ Comitês 

 
Outros 

 
Total 

Nélio Dias (PP) 30.050,00 31.901,80 43.000,00 157.700,00 ─ ─ ─ 262.651,80 

Sandra Rosado 
(PSB) 

70.900,00 34.550,00 45.339,86 30.000,00 
 

─ 
 

─ 
 

─ 
180.789,86 

Fátima Bezerra 
(PT) 

20.000,00 54.226,00 218.100,00 
 

─ 
 

─ 
 

─ 
9.300,00 301.626,00 

Fábio Faria (PMN) 80.500,00 159.950,00 322.250,00 ─ ─ 50.000,00 ─ 612.700,00 

Felipe Maia (PFL) ─ 20.000,00 428.600,00 200.000,00 ─ ─ ─ 648.600,00 

João Maia (PL) ─ 50.000,00 99.250,00 353.273,34 ─ ─ 39.750,00 542.273,34 

Henrique Alves 
(PMDB) 

149.000,00 60.000,00 175.758,00 348.600,00  

─ 
 

─ 
 

─ 
733.358,00 

Rogério Marinho 
(PSB) 

14.500,00 48.400,00 95.386,50 60.000,00 
 

─ 
 

─ 
32.500,00 250.786,50 

Total 364.950,00 459.027,80 1.427.684,36 149.573,34 ─ 50.000,00 81.550,00 3.532.785,50 

 

Antes de proceder às análises individuais, entretanto, é interessante comparar 

as estratégias dos candidatos por meio do Gráfico 11. Pode-se observar, neste 

Gráfico e na Tabela 10, que Felipe Maia elevou a média de Pessoa Jurídica, tendo o 

maior financiamento advindo desta fonte. Fábio Faria, porém, não ficou muito atrás. 

Ambos não eram, é importante lembrar, desafiantes nessa eleição, mas sim 

disputavam a reeleição. Fátima Bezerra, também candidata à reeleição, foi a terceira 

colocada nessa fonte, mesmo não mantendo a posição no financiamento geral, 

posto pertencente a Henrique Alves. Apenas Sandra Rosado teve “Recurso Próprio” 

como a fonte mais alta do financiamento, mas como pode ser visto no Gráfico 

abaixo, seu financiamento foi bem equilibrado, sem nenhuma fonte predominando. 

 

Gráfico 11 - Comparação entre os Financiamentos de Campanha em 2006
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Pode ser observado por meio do Gráfico 11 e das Tabelas 9 e 10 que, além 

da campanha de 2006 apresentar maior concentração de recursos, o volume de 

dinheiro também foi maior. Houve, portanto, menos pessoas investindo mais 

dinheiro, tornando o financiamento, dessa forma, mais elitizado. Isso foi observável a 

nível dos candidatos, mas especialmente relevante no financiamento dos comitês 

financeiros. 

 

2.6 Financiamento Eleitoral de Campanha por Candidato em 2006 

 

Neste tópico, será feita a análise do financiamento de cada candidato em 

separado, bem como a biografia deste. Por motivos óbvios, os candidatos reeleitos 

terão apenas o financiamento analisado, comparando sempre com o pleito anterior, 

para que se possa observar as mudanças nas estratégias de financiamento de 

campanha. O tópico se iniciará com os candidatos desafiantes, seguindo sempre a 

ordem do maior financiamento para o menor. 

 

2.6.1 Felipe Catalão Maia 

 

Felipe Catalão Maia nasceu no dia 7 de dezembro de 1973, na cidade do Rio 

de Janeiro, capital do estado de mesmo nome. Filho de José Agripino Maia e Anita 

Louise Catalão Maia, formou-se em Direito na Universidade Cândido Mendes e em 

Administração Financeira pela Faculdade Getúlio Vargas. Nesta mesma instituição, 

fez MBA em gestão empresarial. Filiou-se ao PFL em 2000. A Família Maia já 

apresentava um grande envolvimento com a política, mesmo antes de Felipe. 

Avô de Felipe Maia, Tarcísio de Vasconcellos Maia já havia sido deputado 

federal pelo estado do Rio Grande do Norte nos anos 1960 e governador do mesmo 

estado de 1974 a 1978. Filho de Tarcísio e pai de Felipe, José Agripino Maia, 

apresenta uma carreira política mais extensa: prefeito de Natal de 1978–1982, 

governador do Rio Grande do Norte por duas vezes (1983–1986 e 1991–1994) e 

três vezes senador (1994, 2002 e 2010, lembrando que mandato de senador é de 8 

anos) pelo menos estado, além de ser dono de estações de rádio e da TV Tropical, 

filiada da Rede Record em Natal. Primo de José Agripino e primo de segundo grau 

de Felipe, Lavoisier Maia Sobrinho já foi deputado estadual e federal pelo estado do 

Rio Grande do Norte, além de governador e senador pelo mesmo estado. Outro 
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primo de José Agripino e primo de segundo grau de Felipe Maia, Cesar Maia já foi 

deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, prefeito da cidade do Rio de Janeiro 

por 3 mandatos (dois consecutivos) e vereador na mesma cidade. 

Felipe disputou sua primeira eleição em 2006, para o cargo de deputado 

federal pelo estado do Rio Grande do Norte, sendo eleito com 124.382 votos. Em 

2007, se tornou membro titular na comissão permanente de Constituição e Justiça e 

de Cidadania. Em 2008, tornou-se vice-líder do DEM (PFL pós-mudança de nome) 

na Câmara. Em 2010, concorreu novamente para o mesmo cargo, se reelegendo. 

Em 2014, mais uma vez, candidata-se ao cargo de deputado federal e novamente é 

reeleito, seguindo para seu terceiro mandato seguido na Câmara.  

O financiamento de Felipe Maia teve a maior parte dos seus recursos 

proveniente da fonte “Pessoa Jurídica”, com o segundo lugar pertencente a “Partido 

e Comitê Financeiro”. Com um total de R$ 648.600,00, foi o maior financiamento de 

2006. Desse total, R$ 428.600,00 são provenientes da fonte “Pessoa Jurídica”, R$ 

200.000,00 da fonte “Partido e Comitê Financeiro” e R$ 20.000,00 de “Pessoa 

Física”. O Gráfico 13 mostra o peso de cada uma das fontes no financiamento total. 

 

Gráfico 13 - Financiamento de Felipe Maia em 2006 
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é a relação familiar de Felipe Maia, levando em consideração a importância de seu 

pai dentro do partido. 

A fonte “Pessoa Jurídica” merece uma análise mais profunda e detalhada. 

São 9 entradas de 9 empresas diferentes, pertencentes a 7 setores distintos. A 

média de entrada é de R$ 47.622,23. As entradas mais comuns foram de R$ 

100.000,00, que também é a maior, e de R$ 30.000,00, ambas aparecendo duas 

vezes. A menor entrada foi no valor de R$ 3.600,00. 

Visualizando o financiamento, é esperado que Felipe Maia represente 

principalmente o interesse do setor empresarial e que proponha projetos de lei que 

vão ao encontro desses interesses. 

 

Tabela 11 – Investimento por Setor Empresarial a Felipe Maia em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Financeiro R$            70.000,00 16,33% 

Comércio R$          105.000,00 24,50% 

Mineração R$          100.000,00 23,33% 

Metalúrgica R$          100.000,00 23,33% 

Têxtil R$            20.000,00 4,67% 

Salineiro R$            30.000,00 7,00% 

Construção R$              3.600,00 0,84% 

Total R$          428.600,00 100,00% 

 

2.6.2 Fábio Salustino Mesquita de Faria 

 

Fábio Salustino Mesquita de Faria nasceu no dia 1º de Setembro de 1977, na 

cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Filho de Robinson Mesquita de Faria e de 

Maria Nina Salustino de Faria, é formado em Administração de Empresas pela 

Universidade Potiguar. 

Pai de Fábio, Robinson Faria foi deputado estadual no Rio Grande do Norte 

por 6 mandatos consecutivos, eleito pela primeira vez em 1986, presidindo a 

Assembleia Legislativa de 2003 a 2010. Em 2010, tornou-se vice-governador na 

chapa de Rosalba Ciarlini, com quem rompeu pouco tempo depois de assumir o 

cargo. Em 2014, foi eleito governador do estado, derrotando Henrique Alves.  

Fábio Faria se candidatou pela primeira vez em 2006 para o cargo de 

deputado federal, sendo eleito um dos deputados mais jovens, com apenas 29 anos, 

obtendo 195.148 votos, a maior votação do estado para este cargo neste pleito e o 

segundo maior financiamento. Em 2008, virou líder de seu partido na Câmara e vice-

líder do bloco de partidos que integrava PSB, PDT, PCdoB, PMN e PRB, além de ter 
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se tornado membro titular da comissão permanente de Turismo e Desporto. Em 

2010, conseguiu a reeleição para o cargo, e em 2011 saiu do PMN para entrar no 

PSD, junto com seu pai. Em 2013, foi eleito Segundo Vice-presidente na Câmara 

Federal. Em 2014, candidatou-se pela terceira vez ao cargo de deputado federal, 

sendo reeleito. 

Como o Gráfico 14 demonstra, a maior fonte na campanha de Fábio Faria foi 

“Pessoa Jurídica”, com R$ 322.250,00 investidos de um total de R$ 612.700,00. 

Mesmo que tal fonte equivalha a mais da metade do montante como um todo, não 

apresenta para Fábio Faria o mesmo peso que para Felipe Maia, por exemplo. Isso 

também é reforçado pelo fato de não haver recursos da fonte “Partido e Comitê 

Financeiro”.  

 

Gráfico 14 - Financiamento de Fábio Faria em 2006 
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chamado de microfinanciamento, e mesmo a menor entrada é maior que o salário 

mínimo da época, além de 6 das 17 entradas serem de valores acima de R$ 

10.000,00.  

Quando adentra-se na fonte “Pessoa Jurídica”, os números crescem. São 

apenas 9 entradas, resultando numa média de R$ 35.805,55. A entrada mais 

comum é de R$ 20.000,00, aparecendo 3 vezes. A maior é de R$ 90.000,00 e a 

menor é de R$ 3.250,00, ambas únicas. A empresa do setor salineiro é a Salinor 

Salinas do Nordeste S.A., e pode-se observar uma queda de investimento neste 

pleito. 

 

Tabela 12 – Investimento por Setor Empresarial a Fábio Faria em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Agronegócio R$              15.000,00 4,65% 

Combustível/Energia R$              70.000,00 21,72% 

Construção R$            110.000,00 34,13% 

Comércio R$                3.250,00 1,01% 

Salineira R$              20.000,00 6,21% 

Imobiliária R$            104.000,00 32,27% 

Total R$            322.250,00 100,00% 

 

2.6.3 João da Silva Maia 

 

João as Silva Maia nasceu no dia 20 de Setembro de 1953, na cidade de 

Brejo da Cruz, Paraíba. Filho de João Gonçalves Maia e Anunciada Cecília da Silva 

Maia, é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde 

também cursou o mestrado em Economia Industrial e Tecnologia. 

Em 1985, foi convidado pelo prefeito Saturnino Braga para ocupar a 

Secretaria de Planejamento da prefeitura do Rio de Janeiro, cargo que ocupou até 

1988. Foi também secretário adjunto e coordenador de preços industriais do 

Ministério da Fazenda, de 1989 até 1992. Depois disso, voltou-se ao mercado 

privado, tornando-se diretor e sócio de uma empresa especializada em fusão, 

aquisição e reestruturação de empresas. 

João Maia voltou a se envolver com política institucional em 2000, quando se 

filiou ao PL. Em 2003, foi nomeado Secretário de Desenvolvimento Econômico do 

Rio Grande do Norte pela então governadora Wilma de Faria, cargo que ocupou até 

2007.  Ainda em 2004, tornou-se presidente regional do PL. Em 2006, candidatou-se 

ao cargo deputado federal pelo mesmo estado, se elegendo para o seu primeiro 
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mandato. Nesse mesmo ano, o PRONA se fundiu ao PL, criando o PR. João Maia é 

o presidente do PR no estado do RN desde então. 

Em 2007, João Maia se tornou primeiro vice-presidente da comissão 

permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Também foi 

relator da comissão especial do projeto de regulação da exploração petrolífera da 

camada pré-sal. 

Em 2010, reelegeu-se à Câmara Federal. Em 2014, disputou a governadoria 

do estado do Rio Grande do Norte como vice de Henrique Alves, candidato 

derrotado. Porém, sua irmã, Zenaide Maia, elegeu-se deputada federal do estado 

pelo PR. 

O Gráfico 15 demonstra o peso das fontes na candidatura de João Maia no 

ano de 2006. O total de receita no financiamento foi de R$ 542.273,34, sendo a 

maior parte desse montante, quase dois terços, proveniente da fonte “Partido e 

Comitê Financeiro”: R$ 353.273,34. Logo após vem “Pessoa Jurídica”, com R$ 

99.250,00, cerca de 3 vezes menor que a fonte principal. “Pessoa Física” aparece 

com R$ 50.000,00 e “Outros” com R$ 39.750,00. 

 

Gráfico 15 - Financiamento de João Maia em 2006 
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mais, a descrição é de “comercialização”. É de se esperar que a intenção primária 

de quem “gasta” dinheiro em uma transação comercial com um candidato seja 

ajudá-lo, mas houve a necessidade de um incentivo, não sendo algo que partiu 

inicialmente do eleitor. 

A fonte “Pessoa Física” apresenta apenas uma entrada, no valor de R$ 

50.000,00, uma quantia realmente muito alta. “Pessoa Jurídica” apresenta 5 

entradas de 5 empresas distintas, todas de setores diferentes, o que resulta numa 

média de R$ 18.850,00. A entrada mais comum é de R$ 500,00, a maior R$ 

50.000,00 e a menor R$ 250,00. A empresa do setor Salineiro é a Salinor Salinas do 

Nordeste S.A. O peso de cada setor pode ser visto na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Investimento por setor empresarial, João Maia 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Construção R$              500,00 0,50% 

Agronegócio R$              500,00 0,50% 

Salineiro R$         50.000,00 50,38% 

Transporte R$         48.000,00 48,36% 

Embalagens e Descartáveis R$              250,00 0,25% 

Total    R$         99.250,00 100,00% 

 

Os dados do financiamento, porém, mostram que a campanha de João Maia 

foi ligada especialmente ao partido e ao comitê financeiro, sendo essa fonte a que 

de fato sustentou toda sua campanha. Talvez o fato de ele ser presidente regional 

do partido à época da campanha tenha pesado e o feito receber um financiamento 

pesado dessa fonte.  

 

2.6.4 Rogério Simonetti Marinho 

 

Rogério Simonetti Marinho nasceu no dia 26 de Novembro de 1963 na cidade 

de Natal, Rio Grande do Norte. Filho de Valério Djalma Cavalcante Marinho e Sônia 

Maria Simonetti Marinho, é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade 

Unificada para Ensino das Ciências (UNIPEC), atual Universidade Potiguar. Atuou 

no movimento estudantil universitário, participando do Centro Acadêmico e do 

Diretório Central dos Estudantes durante a graduação. 

Avô de Rogério, Djalma Marinho foi deputado estadual do Rio Grande do 

Norte duas vezes (1935-1937 e 1945-1951) e deputado federal pelo mesmo estado 

por sete mandatos (1955-1975 e 1979-1981). Ele faleceu no dia 26 de dezembro de 
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1981, aos 73 anos. Exerceu seus mandatos pelos partidos UDN, ARENA (partido de 

sustentação da ditadura civil-militar) e PDS (partido surgido a partir do ARENA).  

Rogério foi funcionário da Secretaria de Obras e Viação da prefeitura de Natal 

de 1983 a 1986. Em 1987, se tornou professor da rede estadual do Rio Grande do 

Norte, cargo que exerceu até 1989, quando foi convidado pela então prefeita de 

Natal, Wilma de Faria (1989-1992), para assumir o cargo de subprefeito da Zona 

Oeste de Natal. Durante este mandato, também exerceu a função de Secretário das 

Regiões Administrativas da Prefeitura, em 1991 e 1992.  

Em 1993, se filiou ao PSB e candidatou-se à Assembleia Legislativa em 1994, 

mas não foi eleito. No ano de 1997, foi convidado pela então prefeita de Natal, 

Wilma de Faria (1997-2000), para a Secretaria de Administração e Planejamento da 

Prefeitura do Natal, ficando no cargo até 1998. Em 2000, se candidatou a vereador 

em Natal, mas não conseguiu se eleger, ficando na suplência. Em 2004, candidatou-

se novamente a vereador, desta vez conseguindo eleger-se ao cargo. Em 2005, foi 

eleito presidente da Câmara Municipal. Em 2006, candidatou-se pela primeira vez à 

Câmara Federal, sendo eleito com 130.063 votos.  

Em 2007, tornou-se vice-líder do bloco composto por PSB, PDT, PCdoB, 

PMN e PRB e também membro titular da comissão permanente de Educação e 

Cultura, da qual foi escolhido primeiro vice-presidente no ano seguinte. Em 2009, 

alegou ao TSE desavenças políticas e pessoais com o PSB, pedindo assim o seu 

desligamento. Sendo atendido, filiou-se ao PSDB. 

Em 2010, tentou a reeleição para o cargo de deputado federal, mas não foi 

bem sucedido, ficando na suplência de Carlos Alberto (Betinho) Rosado. Em 2012, 

candidatou-se a prefeito de Natal, mas ficou em quarto lugar, pleito este vencido por 

Carlos Eduardo Alves. Nesse mesmo ano, foi nomeado pela então governadora, 

Rosalba Ciarlini (2010-2014), como Secretário de Desenvolvimento Econômico do 

Rio Grande do Norte. Em 2014, candidatou-se novamente ao cargo de deputado 

federal, desta vez sendo eleito para seu segundo mandato. 

Rogério Marinho foi o candidato que mais diversificou em sua busca por 

receitas no financiamento de campanha, tendo entradas em 5 fontes diferentes. 

Nenhuma delas é preponderante, isto é, tem mais de 50% do valor total do 

financiamento, mas a maior fonte é “Pessoa Jurídica”, com pouco mais de um terço 

do montante total. O Gráfico 16 demonstra bem o perfil do financiamento de Rogério 

Marinho em 2006. 



103 
 

Gráfico 16 - Financiamento de Rogério Marinho em 2006 
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pleito e já ocupava o cargo de deputada federal, recebeu metade do valor captado 

por Rogério nessa fonte, mesmo ambos sendo do mesmo partido. 

“Pessoa Jurídica” é a fonte que apresenta o maior valor, com 11 entradas e 

uma média de R$ 8.671,50. As entradas mais comuns são R$ 30.000,00, que 

também é a maior, e R$ 1.100,00, ambas aparecendo duas vezes. A menor é de R$ 

500,00. Ao todo, 10 empresas de 6 setores diferentes investiram na campanha de 

Rogério Marinho. A Tabela 14 mostra o peso de cada setor na fonte “Pessoa 

Jurídica”. 

 

Tabela 14 – Investimento por Setor Empresarial a Rogério Marinho em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$           4.986,50 5,23% 

Comércio R$         28.600,00 29,98% 

Serviços R$           1.800,00 1,89% 

Alimento R$         60.000,00 62,90% 

Total R$         95.386,50 100,00% 

 

A estratégia de Rogério Marinho foi um pouco mais diversificada que a de 

outros candidatos, mostrando que não há uma fonte que prevalece sobre as demais. 

 

2.6.5 Henrique Eduardo Lyra Alves 

 

Henrique Alves apresenta o maior financiamento de 2006, com R$ 733.358,00 

provenientes de quatro fontes diferentes: “Recursos Próprios” conta com R$ 

149.000,00, “Pessoa Física” com R$ 60.000,00, “Pessoa Jurídica” com R$ 

175.758,00 e “Partido e Comitê Financeiro” com R$ 348.600,00.  

O Gráfico 17 demonstra o peso de cada uma das fontes no financiamento 

eleitoral total de Henrique Alves em 2006. A fonte “Partido e Comitê Financeiro” 

corresponde a um pouco menos da metade do financiamento total, demonstrando 

que o partido conferiu certa importância à campanha do candidato em questão, que 

em 2006 se reelegeu para o seu 10º mandato legislativo na Câmara Federal. Isso 

provavelmente denota importância dentro do partido, o que ocasiona essa 

priorização na hora do financiamento.  

A segunda maior fonte é “Pessoa Jurídica”. Não é a principal fonte, mas o 

volume adquirido por esse meio demonstra certa importância também. É importante 

lembrar que é possível que o partido e o comitê tenham recebido dinheiro de 
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pessoas jurídicas, o que aumentaria o peso das empresas no financiamento, mas 

como não há dados pertinentes do comitê financeiro do PMDB em 2006, não é 

possível verificar nem demonstrar tal ocorrência neste trabalho. 

Foram realizadas 4 entradas de duas empresas de dois setores diferentes. 

Uma das empresas, do setor midiático, é a Tribuna do Norte, que pertence à família 

de Henrique Alves. Essa empresa é responsável por três entradas, que somam R$ 

75,758,00. A outra entrada, de um montante de R$ 100.000,00, foi feita pela 

Construtora Camargo Correia, correspondendo à maior parte dessa fonte. Henrique 

Alves, por todo o seu histórico na Câmara Federal, seria um candidato seguro para 

um investimento desse porte, pois sua reeleição era quase assegurada, além do fato 

do candidato fazer parte da base governista à época da eleição. 

 

Gráfico 17 - Financiamento de Henrique Alves em 2006 

 

 

A fonte “Recursos Próprios” é quase igual à “Pessoa Jurídica”, mas fica na 

terceira colocação. Por fim, a fonte “Pessoa Física”, que é a menor, possui apenas 3 

entradas, uma de R$ 30.000,00 e duas de R$ 15.000,00. 

O financiamento de campanha eleitoral de Henrique Alves de 2006 foi bem 

diferente do de 2002, como pode ser visualizado no Gráfico 18. Além do montante 

ser 5,20 vezes maior, a dinâmica e a estratégia são bem diferentes. Em 2002, 

Henrique recebeu dinheiro do PSDB (“Outro Partido”) para a campanha, que foi em 

sua maior parte autofinanciada e não contou com dinheiro empresarial. Em 2006, 

apesar de haver autofinanciamento, num valor mais elevado até que o montante 
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total 2002, essa é apenas a terceira maior fonte, perdendo para “Pessoa Jurídica” e 

“Partido e Comitê Financeiro”. Apesar da fonte “Pessoa Jurídica” apresentar um alto 

volume da empresa da família Alves, a maior parte veio de uma construtora. Não há 

financiamento de outro partido, mas há um financiamento maciço do próprio partido 

e do comitê financeiro do PMDB, demonstrando que tal candidato goza de 

importância dentro de sua legenda, fazendo que esta priorize sua campanha para o 

cargo de deputado. Já a fonte “Pessoa Física” também cresceu, mas sua dinâmica 

não muda: pouquíssimas entradas de valores bem altos. 

 

Gráfico 18 – Comparativo entre 2002 e 2006 de Henrique Alves 

 

 

2.6.6 Maria de Fátima Bezerra 

 

O Gráfico 19 apresenta o perfil do financiamento de Fátima Bezerra em 2006. 

Como pode ser observado, foi uma campanha quase completamente financiada por 

meio da fonte “Pessoa Jurídica”. O total do financiamento foi de R$ 301.626,00, com 

a maior fonte apresentando um montante de R$ 218.100,00. A fonte “Pessoa física” 

apresenta o total de R$ 54.226,00, “Recursos Próprios” R$ 20.000,00 e “Outros” R$ 

9.300,00. 

A fonte “Outros” apresenta a mesma descrição da de João Maia e Rogério 

Marinho: “doações relativas à comercialização”. Apesar do valor relativamente baixo 

se comparada à dos dois candidatos citados, essa fonte apresenta 55 entradas, 

resultando numa média de R$ 169,10. A entrada mais comum é de R$ 100,00, 
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aparecendo 18 vezes. A menor entrada é de R$ 50,00, aparecendo 15 vezes e 

sendo a segunda mais comum, e a maior é de R$ 700,00, aparecendo uma vez. De 

todos os candidatos que utilizaram dessa fonte, a menor média é de Fátima Bezerra, 

mas ela também é a que apresenta menor financiamento através dela. Há algo que 

possa ser chamado de microinvestimento, porém este não ocasiona impacto nem 

financeiro nem como estratégia de campanha. Isso se repete na fonte “Pessoa 

Física”. 

 

Gráfico 19 - Financiamento de Fátima Bezerra em 2006 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresenta 18 entradas, resultando numa média de R$ 

3.012,56, muito maior que a de 2002, que era de R$ 501,35. A entrada mais comum 

em 2006 fica empatada entre R$ 100,00, R$ 1.000,00, RS 2.000,00 e R$ 5.000,00, 

todas aparecendo duas vezes. A menor entrada é de R$ 50,00 e a maior é de R$ 

25.000,00, o que demonstra a enorme discrepância entre os financiamentos nessa 

fonte. Das 18 entradas, 8 são menores que R$ 1.000,00 e duas bem maiores: R$ 

25.000,00 e R$ 10.000,00. 

A fonte “Pessoa Jurídica” aparece como responsável por quase três quartos 

do financiamento total de Fátima Bezerra em 2006. São 14 entradas, resultando 

numa média de R$ 15.578,00. A entrada mais comum foi de R$ 10.000, aparecendo 

4 vezes, a menor R$ 100,00 e a maior R$ 100.000,00, o que mais uma vez 

demonstra uma enorme discrepância entre os investimentos. A Tabela 15 demonstra 

a diferença dos investimentos por setor empresarial. 
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Há duas empresas do setor salineiro investindo na campanha, uma delas 

sendo a Salinor Salinas do Nordeste S.A., a mesma que doa para Fábio Faria, 

Felipe Maia, João Maia e Sandra Rosado. 

 

Tabela 15 – Investimento por Setor Empresarial a Fátima Bezerra em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Serviço R$             1.000,00 0,46% 

Construção R$         130.100,00 59,65% 

Alimento R$             6.000,00 2,75% 

Têxtil R$             1.000,00 0,46% 

Salineira R$           60.000,00 27,51% 

Combustível/Energia R$           20.000,00 9,17% 

Total R$         218.100,00 100,00% 

 

Os financiamentos de campanha eleitoral de 2002 e 2006 de Fátima Bezerra 

apresentam dinâmicas e estratégias bem diferentes. Enquanto o financiamento de 

2002 foi mais equilibrado, o de 2006 demonstrou um predomínio da fonte “Pessoa 

Jurídica”. 

 

Gráfico 20 – Comparativo de 2002 e 2006 de Fátima Bezerra 

 

 

O financiamento de 2006 foi 3,72 vezes maior que o de 2002. Em 2002, 

houve investimento do próprio partido, representado pela fonte “Partido e Comitê 

Financeiro”, o que não ocorreu em 2006. Em 2006 surgiu a fonte “Outros”, com 

“doações relativas à comercialização”, uma estratégia utilizada por outros dois 

candidatos eleitos no pleito, embora de menor impacto para Fátima Bezerra. 

A campanha de 2006 foi bem mais concentrada no dinheiro empresarial, 

simbolizado pela importância maciça da fonte “Pessoa Jurídica”, enquanto que, em 
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2002, apesar desta ter sido a maior fonte, estava acompanhada de perto por 

“Pessoa Física”. Talvez a boa votação de 2002 tenha feito de Fátima uma candidata 

mais “segura” de se investir, além do fato dela ser situação nesta eleição, o que é 

um fator de impacto positivo em financiamentos (BORGES, 2013; SAMUELS, 2003). 

 

2.6.7 Nélio Silveira Dias  

 

O financiamento de 2006 de Nélio Dias apresentou uma variedade de fontes, 

4 no total, embora haja primazia de “Partido e Comitê Financeiro”, que somou R$ 

157.700,00. As outras fontes foram: “Recursos Próprios” com R$ 30.500,00, “Pessoa 

Física” com R$ 31.901,80 e “Pessoa Jurídica” com R$ 43.000,00. O total do 

financiamento foi de R$ 262.651,80. 

Nélio assume um papel de liderança dentro de seu partido, especialmente 

dentro da Câmara dos Vereadores, o que garante que sua legenda veja sua 

candidatura como importante, sendo disposta a financiá-la com maior ênfase do que 

a outros candidatos, tanto que, como pode ser observado no Gráfico 21, foi através 

desse meio que 60,04% do financiamento total foi captado, tendo um peso 

primordial na estratégia de arrecadação de fundo do candidato. 

 

Gráfico 21 - Financiamento de Nélio Dias em 2006 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresenta 7 entradas, o que resulta numa média de 
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de R$ 500,00 reais, a única abaixo de R$ 1.000,00, e a maior é de R$ 12.000,00. O 

padrão de poucas entradas com valores elevados permanece. 

A fonte “Pessoa Jurídica” é a segunda maior do financiamento de 2006 de 

Nélio, apresentando 6 entradas e uma média de R$ 7.166,67. A entrada mais 

comum e também a maior é de R$ 10.000,00, repetida 3 vezes. A menor entrada é 

de R$ 1.000,00. Ao todo, 3 empresas de 3 setores diferentes investiram na 

campanha. A Tabela 16 mostra o peso dos investimentos de cada setor. 

Como ocorreu com todos os candidatos reeleitos em 2006, o financiamento 

de campanha cresceu muito de 2002 para 2006. No caso de Nélio Dias, o de 2006 é 

3,68 vezes maior do que o de 2002. 

 

Tabela 16 – Investimento por Setor Empresarial a Nélio Dias em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Comércio R$          22.000,00 51,16% 

Construção R$          20.000,00 46,51% 

Editora  R$            1.000,00 2,33% 

Total R$          43.000,00 100,00% 

 

Em 2002 o financiamento de Nélio Dias foi proveniente de apenas duas fontes 

que são “Recursos próprios” e “Pessoa Física”, e apesar de elas estarem presentes 

em 2006 não são as principais fontes, e a “Recursos Próprios” que era a maior em 

2002, agora é a menor em 2006. Aliás, ela andou no contrafluxo, diminuindo o 

investimento nesta fonte de 2002 para 2006.  

 

Gráfico 22 – Comparativo de 2002 e 2006 de Nélio Dias 

 

 “Partido e Comitê Financeiro”, a principal fonte de 2006, não apresentava 
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Nélio Dias era presidente nacional do PP, o que concede grande importância 

intrapartidária ao candidato, e essa pode ser uma explicação para o volume de 

dinheiro advindo dessa fonte. Talvez por esse motivo também ele tenha se tornado 

mais interessante para as empresas investirem em sua campanha, visto que essa 

era outra fonte inexistente em 2002. 

 

2.6.8 Sandra Maria da Escóssia Rosado 

 

O financiamento de campanha de 2006 de Sandra Rosado contou com 4 

fontes, sendo dessa forma bem equilibrado, como pode ser observado no Gráfico 

23. De um total de R$ 180.789,86, R$ 70.900,00 são provenientes da fonte 

“Recursos Próprios”. A fonte “Pessoa Física” conta com R$ 34 550,00, “Pessoa 

Jurídica” com R$ 45.339,86 e “Partido e Comitê Financeiro” com R$ 30.000,00. 

 

Gráfico 23 - Financiamento de Sandra Rosado em 2006 

 

 

A fonte “Recursos Próprios” é a maior no quadro geral, a menor sendo 

“Partido e Comitê Financeiro”, que apresenta apenas uma entrada, correspondente 

a metade do valor investido em Rogério Marinho, outro candidato do mesmo partido 

que Sandra Rosado, o PSB. Sandra era relativamente nova no partido, tendo se 

filiado enquanto estava na legislatura como deputada federal.  

Na fonte “Pessoa Física” há 12 entradas, o que resulta numa média de R$ 

2.879,00. A entrada mais comum é de R$ 5.200,00 que aparece duas vezes e 
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também é a maior. A menor é de R$ 150,00, também sendo a única menor que R$ 

1.000,00. Há poucas entradas de alto valor, apesar da candidata não estar entre os 

maiores recebedores por meio dessa fonte. 

A fonte “Pessoa Jurídica” apresenta um montante maior que “Pessoa Física”, 

embora com a metade do número de entradas, representando um quarto do 

financiamento total. A média por entrada é de R$ 7.556,64 e nenhuma delas se 

repete. A maior entrada é de R$ 20.000,00 e a menor R$ 2.000,00. Participaram 6 

empresas de 4 setores diferentes, dinâmica que pode ser vista na Tabela 17. 

É interessante notar que os setores salineiro e de combustível/energia, 

especialmente o ligado ao petróleo, são muito fortes na região de Assú-Mossoró, de 

onde origina-se a candidata em questão. 

 

Tabela 17 – Investimento por setor empresarial a Sandra Rosado em 2006 

Setores Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$          15.839,86 34,94% 

Comércio R$            2.000,00 4,41% 

Saúde R$            2.500,00 5,51% 

Salineira R$          25.000,00 55,14% 

Total R$          45.339,86 100,00% 

 

As estratégias de financiamento de Sandra Rosado em 2002 e 2006 foram 

muito diferentes. O financiamento de 2006 é 4,15 vezes maior que o de 2002. Deve-

se lembrar que o financiamento de 2002 apresentava entradas em apenas uma 

fonte, “Pessoa Física”.  

Diferente de 2002, a estratégia em 2006 foi bem diversificada e equilibrada. A 

maior fonte de 2006 foi “Recursos Próprios”, mas não há como afirmar que tratou-se 

de uma campanha autofinanciada, pois essa fonte não chega a representar nem a 

metade do financiamento. “Pessoa Jurídica” foi a segunda maior fonte, 

demonstrando que houve um maior diálogo da candidata com setores empresariais, 

algo inexistente em 2002. Talvez devido ao grande aumento do financiamento entre 

as eleições, Sandra Rosado tenha optado por essa diversificação para poder manter 

suas chances de reeleição. 
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Gráfico 24 – Comparativo de 2002 e 2006 de Sandra Rosado 

 

 

2.7 Financiamento Eleitoral de Campanha dos Comitês Financeiros em 2006 

 

Foram encontrados dados de 3 comitês financeiros em 2006, referentes aos 

partidos PFL, PSB e PL. 

Os dados dos comitês são ainda muito incompletos. Alguns partidos não 

declaram o montante recebido pelo comitê financeiro ou simplesmente não 

apresentam entradas nesses comitês. Em alguns casos o comitê até mesmo 

aparece como inexistente. Porém, devido à importância dessa fonte no 

financiamento dos candidatos, o presente trabalho apresenta os dados dos comitês 

financeiros dos partidos cuja prestação de conta foi feita. 

As fontes para os comitês são diferente das fontes para candidatos. A Tabela 

18 demonstra as fontes de receita observadas na análise do financiamento para 

comitês financeiros, com uma pequena descrição de cada uma delas para a melhor 

compreensão deste tópico em questão. 

Os valores do financiamento e o financiamento total tendem a ser maiores do 

que no financiamento para os candidatos. É compreensível, visto que o comitê 

financeiro tem por finalidade servir de arrecadação de recursos para diversos 

candidatos diferentes concorrentes a um mesmo cargo ou a cargos diversos, 

especialmente se o comitê financeiro for único, pois assim servirá para candidatos 

do partido a qualquer cargo eletivo. 
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Tabela 18 - Tipos de Fontes de Financiamento de campanha eleitoral para os candidatos 

Fontes de Financiamento Descrição 

 

Pessoa Física 
São contabilizadas nessa fonte todas as entradas de 
financiamento que tenha como origem um CPF que não 
seja do próprio candidato. 

 

Pessoa Jurídica 
São contabilizadas nessa fonte todas as entradas de 
financiamento que tenha como origem um CNPJ. 

 

Candidatos 
São contabilizados nessa fonte recursos provenientes 
dos candidatos a algum cargo eletivo pelo partido em 
questão. 

 

Diretório Nacional/Estadual 
São contabilizados nessa fonte os recursos 
provenientes dos diretórios do partido, seja ele da 
esfera federal, estadual ou municipal.  

 

Outros Comitês 

São contabilizados nessa fonte os recursos 
provenientes de outros comitês do partido, como por 
exemplo “comitê para a presidência”, “comitê para o 
governador” etc., caso existam. 

 

Outros 

São contabilizadas nessa fonte recursos provenientes 
de alguma origem que não se encaixe nas demais, 
como algo declarado apenas como “Arrecadação de 
fundos” ou “doações relativas a comercialização” ou 
mesmo sem ter nada escrito. 

 

 Em 2006, apenas PL apresentava um “Comitê Financeiro para Deputado 

Federal”. Nos casos do PSB e do PFL, havia uma “Comitê Financeiro Único”. 

 

Gráfico 25 – Comparativo entre os Comitês Financeiros em 2006 

 

Como já dito, “Pessoa Jurídica” foi a maior fonte dos comitês. Além dela, 

todos os Comitês Financeiros apresentam entrada na fonte “Diretório 

Nacional/Estadual”. Para PL e PFL, há entradas somente nessas duas fontes. 

Apenas o PSB apresenta entrada em outras fontes, que são “Candidatos”, “Outros 

Comitês/Candidatos” e “Pessoa Física”.  
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Tabela 19 – Perfil do Financiamento de Comitê financeiro por partido em 2006 
2006 

 
Partido 

 

Pessoa 
Física 

 

Pessoa 
Jurídica 

 
Candidatos 

 

Diretórios 
Nacional/Estadual 

Outros 
Candidatos 

/Comitês 

 
Outros 

 
Total 

PSB R$ 4.000,00 R$ 500.000,00 R$ 200.000,00 R$ 176.000,00 ─ ─ R$ 880.000,00 

PFL ─ R$ 935.000,00 ─ R$ 100.000,00 ─ ─ R$ 1.035.000,00 

PL ─ R$ 900.000,00 ─ R$ 40.000,00 ─ ─ R$ 940.000,00 

Total R$ 4.000,00 R$ 2.335.000,00 R$ 200.000,00 R$ 316.000,00 ─ ─ R$ 2.855.000,00 

 

O financiamento dos comitês eleitorais foi majoritariamente de fonte Pessoa 

Jurídica, que perfez 81,79% do total. Todos os financiamentos atingiram a casa das 

dezenas ou centenas de milhares de reais. São 25 entradas, somando os três 

partidos, o que resulta numa média de R$ 94.200,00 por entrada. Isso demonstra 

que as empresas investem mais pesado nos comitês e partidos do que nos 

candidatos em si, ao menos no Rio Grande do Norte. A entrada mais comum é de 

R$ 50.000,00, que aparece 8 vezes. A maior é de R$ 200.000,00 que também é a 

segunda mais comum, aparecendo 7 vezes. A menor entrada é de R$ 10.000,00, 

realizada apenas uma vez.  

A ordem de análise dos comitês seguirá a lógica utilizada para o exame dos 

candidatos: do maior para o menor financiamento. 

 

2.7.1 Partido da Frente Liberal (PFL) 

 

O PFL apresenta um financiamento quase completamente feito por empresas. 

De um total de R$ 1.035.000,00 recebidos, R$ 935.000,00 são provenientes de 

“Pessoa Jurídica”. O restante, R$ 100.000,00, adveio da fonte “Diretório Nacional/ 

Estadual”. 

Na fonte “Pessoa Jurídica” há 8 entradas de 6 empresas e 5 setores 

diferentes. A média do financiamento nessa fonte é R$ 116.875,00. As entradas 

mais comuns são de R$ 200.000,00 e R$ 50.000,00, que são também a maior e a 

menor, respectivamente, aparecendo 3 vezes cada uma. O detalhamento dessa 

fonte pode ser visto na Tabela 20. 
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Gráfico 26 – Perfil do Financiamento ao Comitê Financeiro Único do PFL em 2006 

 

 

É importante notar que as entradas investiram valores bem altos, maiores do 

que a média dos candidatos. Speck (2016) comenta que em 2010 e 2014 as 

empresas já financiavam mais os comitês que os candidatos em si, tendência que já 

pode ser vista em 2006. 

 

Tabela 20 – Investimento por Setor Empresarial ao PFL em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Financeira R$ 300.000,00 32,09% 

Combustível/Energia R$ 185.000,00 19,79% 

Construção R$   50.000,00 5,35% 

Conglomerado R$ 200.000,00 21,39% 

Tratamento de Resíduos R$ 200.000,00 21,39% 

Total R$ 935.000,00 100,00% 

 

2.7.2 Partido Liberal (PL) 

 

O financiamento do Partido liberal também é quase completamente feito por 

empresas, com um peso ainda maior que no PFL. De um total de R$ 940.000,00 

investidos, R$ 900.000,00 são provenientes da fonte “Pessoa Jurídica”, enquanto os 

outros R$ 40.000,00 são originários da fonte “Diretório Nacional/Estadual”. É 

relevante observar que o comitê do Partido Liberal era voltado para o financiamento 

de campanha de candidatos a deputado federal, o que difere dos outros partidos, 

que apresentavam um comitê financeiro único, que teoricamente serve para ajudar a 

financiar candidatos a qualquer cargo. 
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Gráfico 27 – Perfil do Financiamento Comitê Financeiro para Deputado Federal do PL em 2006 

 

 

Na maior fonte, há 12 entradas de 9 empresas e 8 setores diferentes. A média 

é de R$ 75.000,00. As entradas mais comuns são novamente de R$ 200.000,00 e 

R$ 50.000,00, aparecendo 3 vezes cada. R$ 200.000,00 também é a maior entrada, 

sendo R$ 10.000,00 a menor. A Tabela 21 demonstra a dinâmica e o peso de cada 

setor empresarial dentro da fonte “Pessoa Jurídica”. 

 

Tabela 21 – Investimento por Setor Empresarial ao PL em 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$         40.000,00 4,44% 

Financeiro R$       200.000,00 22,22% 

Alimento R$         50.000,00 5,56% 

Advocacia empresarial R$         50.000,00 5,56% 

Consultoria Empresaria R$         50.000,00 5,56% 

Conglomerado R$       400.000,00 44,44% 

Agronegócio R$         10.000,00 1,11% 

Biocombustível/Bioenergia R$       100.000,00 11,11% 

Total R$       900.000,00 100,00% 

 

2.7.3 Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

 

O financiamento do PSB é o mais diversificado dentre os comitês financeiros, 

totalizando R$ 830.000,00 advindos de 5 fontes diferentes. Há, porém, um 

predomínio da fonte “Pessoa Jurídica”, com entradas somando R$ 500.000,00. Em 

segundo lugar está a fonte “Outros Comitês”, com entradas somando R$ 

150.000,00, em terceiro “Candidatos”, com R$ 104.000,00, em quarto “Diretório 

Nacional/Estadual”, com R$ 72.000,00 e por último “Pessoa Física”, com R$ 

4.000,00. 
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Gráfico 28 – Perfil do financiamento Comitê Financeiro Único do PSB em 2006 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresenta apenas uma entrada de R$ 4.000,00 sendo 

muito pequena e não causando impacto no financiamento geral. Já “Candidatos” 

apresenta 3 entradas, todas feitas por Wilma de Faria, na época candidata à 

reeleição para a governadoria do estado, tendo saído vitoriosa deste pleito. A fonte 

“Outros Candidatos/Comitês” apresenta duas entradas, realizadas pelo candidato 

Fernando Bezerra, que na eleição em questão concorria a senador pelo estado, 

também tendo sido eleito. 

A fonte “Pessoa Jurídica” apresenta 5 entradas, resultando numa média de 

R$ 100.000,00. As entradas mais comuns são de R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00, 

sendo esta última também a menor. A maior entrada é de R$ 200.000,00.  

 

Tabela 22 – Investimento por setor empresarial, PSB 2006 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Construção R$   200.000,00 40,00% 

Combustível/Energia R$   300.000,00 60,00% 

Total R$   500.000,00 100,00% 

 

No total, apenas duas empresas de dois setores diferentes investiram no 

comitê do PSB, o que é demonstrado pela Tabela 22. É importante frisar que o PSB 

elegeu dois deputados federais em 2006, Sandra Rosado e Rogério Marinho. 

Mesmo que a fonte “Partido e Comitê financeiro” não tenham tido centralidade na 

campanha destes, ela se encontra presente. Como era um Comitê Financeiro Único, 
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provavelmente a maior parte dos recursos tenha sido direcionada a candidatos a 

outros cargos. 

 

2.8 Financiamento Eleitoral nas Eleições de 2010 

 

A tabela 23 demonstra a real dimensão de cada fonte de financiamento para o 

conjunto de candidatos eleitos neste pleito. Nessa eleição, o maior montante de 

financiamento veio da fonte “Partido e Comitê Financeiro”, ultrapassando a fonte 

“Pessoa Jurídica”, que passou a ocupar a segunda posição. A fonte “Pessoa Física” 

caiu bastante, ocupando o 4º lugar geral. A fonte que inexiste em 2010 é a mesma 

de 2006, “Outro Partido”. Novamente, os partidos investiram apenas em seus 

próprios candidatos. 

Ao todo, em 2010, houve 614 entradas, ocasionando uma média de R$ 

15.516,32. Porém, ao se analisar mais detalhadamente, é possível observar que 

esse número de entradas sofreu uma distorção que aumentou em muito sua 

quantidade total. Como será examinado mais adiante, a campanha de Fábio Faria 

apresentou 278 entradas. Se esse candidato for isolado, junto com o total recebido 

por este, teremos 336 entradas, quantidade menor que 2006, com um total de R$ 

8.111.933,37 e uma média de R$ 24.142,66. Isso pode ser percebido com ainda 

mais ênfase na fonte “Pessoa Física”, que com todos os candidatos conta com 406 

entradas e uma média de R$ 1.798,67, mas se mais uma vez Fábio Faria for 

isolado, cai para 160 entradas, um total de R$ 425.747,72 e uma média de R$ 

2.660,92. Deve-se salientar que o salário mínimo nessa época era de R$ 510,00. 

Com Fábio Faria incluso, o financiamento médio para a fonte “Pessoa Física” é 

quase 3 vezes maior que o salário mínimo da época, enquanto sem ele é quase 5 

vezes maior. 

 

Tabela 23 - Fontes de Financiamento nas Eleições de 2010 
Fonte Valor Absoluto Valor Absoluto 

Recurso próprio R$       1.002.014,84 10,52% 

Pessoa física R$          730.260,32 7,67% 

Pessoa Jurídica R$       2.697.660,00 28,32% 

Partido e comitê financeiro R$       4.972.926,20 52,20% 

Outros partidos       ─ ─ 

Outros candidatos/comitês R$          113.747,55 1,19% 

Outros R$            10.411,66 0,11% 

Total R$       9.527.020,57 100,00% 
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Como demonstrado pela Tabela 23, as estratégias de financiamento de cada 

candidato foram bem díspares. A fonte “Partido e Comitê Financeiro” foi a principal 

para 3 dos 8 candidatos e apresentou o maior montante dentre todas as fontes, mas 

dois candidatos concentraram 70,88% dos recursos provenientes desse meio. A 

fonte “Pessoa Jurídica” foi a mais importante para outros 3 candidatos. Quanto aos 

dois restantes, um tem “Recursos Próprios” como maior fonte e outro “Pessoa 

Física”. 

Apenas um candidato não apresenta nenhuma entrada na fonte “Pessoa 

Jurídica”. Pela primeira vez nas três eleições, um candidato não apresenta nenhuma 

entrada na fonte “Pessoa Física”, tendo sua campanha financiada quase 

exclusivamente com dinheiro empresarial e do comitê partidário. Porém, um olhar 

um pouco mais atento ajuda a revelar que a fonte “Pessoa Física” realmente perde 

muito de sua importância, pois a grande maioria dos candidatos não possui essa 

como a principal nem a segunda maior fonte de financiamento. Na realidade, para a 

maioria dos candidatos, ela se encontra bem distante das principais fontes, 

mostrando uma tendência de campanhas cada vez mais concentradas em dinheiro 

empresarial ou advindo de partidos e comitês, que por sua vez também recebem 

grande parte de seus recursos da fonte “Pessoa Jurídica”. É relevante ressaltar 

também que apenas um candidato não recebeu recursos da fonte “Partido e Comitê 

Financeiro” nas eleições de 2010.  

 

 Tabela 24 – Perfil do Financiamento dos candidatos em 2010 (Valores em R$) 
 

Candidato 

 

Recursos 
Próprios 

 

Pessoa 
Física 

 

Pessoa 
Jurídica 

 

Partido e 
Comitê 

Financeiro 

 

Outro 
Partido 

Outros 
Candidatos/ 

Comitês 

 
Outros 

 
Total 

Fátima Bezerra 
(PT) 

14.992,58 52.260,00 185.490,00 220.000,00    472.742,58 

Felipe Maia 
(DEM) 

24.000,00  635.900,00 1.000.000,00  100.000,00  1.759.900,00 

João Maia (PR) 616.158,66 31.200,00  486.092,20  965,00  1.134.415,86 

Henrique Alves 
(PMDB) 

1.500,00 17.500,00 819.300,00 2.525.030,00    3.363.330,00 

Fábio Faria 
(PMN) 

193.349,60 304.512,60 527.225,00 390.000,00    1.415.087,20 

Sandra Rosado 
(PSB) 

23.000,00 52.443,00 285.000,00 238.000,00  1.158,00  599.601,00 

Carlos Alberto 
Rosado (DEM) 

50.400,00 63.500,00 228.585,00   10.000,00  352.485,00 

Paulo Wagner 
(PV) 

78.614,00 208.844,72 16.160,00 113.804,00  1.624,55 10.411,66 429.458,93 

Total 1.002.014,84 730.260,32 2.697.660,00 4.972.926,20  113.747,55 10.411,66 9.527.020,57 

 

Outra coisa que a Tabela 24 e o Gráfico 2.28 denotam é que cada vez mais 

os recursos se encontram concentrados nas mãos de poucos candidatos, mesmo 
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entre aqueles que são eleitos. O candidato com maior financiamento recebeu quase 

o triplo do segundo colocado, enquanto o quarto recebeu quase o dobro do quinto. 

Isso ocorre entre os candidatos e também entre os comitês, como será visto mais 

adiante. 

 

Gráfico 29 - Comparação entre os Financiamentos de Campanha em 2010 

 

 

O Gráfico 29 deixa ainda mais clara a concentração de recursos. Apenas a 

fonte “Partido e Comitê Financeiro” de Henrique Alves ultrapassou os 2,5 milhões de 

reais. Depois desse, o maior financiamento foi captado por Felipe Maia por meio 

dessa mesma fonte, chegando a 1 milhão de reais. O terceiro a receber maior 

financiamento através dessa fonte foi João Maia, que teve “Recursos Próprios” como 

sua fonte primária, apresentando uma campanha quase autofinanciada. Como já 

dito, esse mesmo candidato não apresentou entradas em “Pessoa Jurídica”, fonte 

que também se encontra quase inexistente no financiamento de Paulo Wagner, 

candidato que se elegeu pela primeira vez ao cargo de deputado federal. 

 Enquanto Fábio Faria eleva a quantidade de entradas devido à fonte “Pessoa 

Física”, Henrique Alves e Felipe Maia elevam o montante de recursos da fonte 

“Partido e Comitê Eleitoral”. Caso apenas a candidatura de Henrique seja isolada, 

essa fonte cai para R$ 2.447.896,20 e a fonte “Pessoa Jurídica” cai para R$ 

1.878.360,00. Ou seja, a primeira fonte continuaria maior que a segunda, mas a 

diferença diminuiria vertiginosamente. Isso se dá porque Henrique Alves também 

apresenta a maior entrada em “Pessoa Física”, mas essa fonte foi três vezes menor 
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do que a principal, como veremos no momento em que analisarmos o financiamento 

deste candidato. 

 

 2.9 Financiamento Eleitoral de Campanha por Candidato em 2010 

 

Em 2010, temos 6 candidatos reeleitos, um que se elege novamente ao cargo 

após ter saído derrotado na eleição em 2006 e apenas um candidato que se elege 

pela primeira vez. Será realizada abaixo uma biografia do candidato eleito pela 

primeira vez, procedendo então à análise dos financiamentos dos candidatos 

reeleitos. Após o exame do financiamento da campanha de 2010, este será 

comparado aos das campanhas de 2006 e 2002 quando o caso assim pedir. 

 

2.9.1 Paulo Wagner Leite Dantas 

 

Paulo Wagner Leite Dantas nasceu no dia 19 de setembro de 1962, na cidade 

de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Filho de José Dimas Dantas e Maria do 

Socorro Leite Dantas, é o mais velho de sete irmãos. É formado em Direito. 

Neto de Euclides Leite Rebouças, que já havia sido vereador em Areia 

Branca, ainda adolescente mudou-se para Mossoró, onde iniciou sua carreira 

profissional no jornalismo, trabalhando nas rádios “Difusora” e “Libertadora” e 

também como editor de polícia nos jornais “Gazeta do Oeste” e “O Mossoroense”.  

Em 1992, foi convidado pela TV Ponta Negra para ser âncora no programa 

televisivo “Patrulha Policial”. Seu estilo de apresentação mais humorístico era uma 

novidade, o que lhe concedeu uma fama que cresceu ao longo dos anos, juntamente 

com o ibope de seu programa, que passou a tratar de assuntos mais gerais, 

atendendo também questões de interesse público, logo sendo rebatizado como 

“Patrulha da Cidade” e exibido de segunda a sexta. 

Em 2008, já filiado ao PV, candidatou-se a vereador na cidade do Natal, 

sendo eleito para o cargo com uma votação expressiva. Nesse mesmo ano, elegeu-

se para prefeita na mesma cidade Micarla de Souza, dona da TV Ponta Negra, 

emissora na qual Paulo Wagner era apresentador. Em 2010, candidatou-se a 

deputado federal, sendo eleito por média numa coligação que contava com PR e 

PMDB. Em 2014, tentou se reeleger deputado federal, mas não foi bem sucedido. 
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Paulo Wagner foi o candidato eleito a receber o terceiro menor financiamento 

em 2010, a maior parte deste advindo de “Pessoa Física”, “Partido e Comitê 

Financeiro” e “Recursos Próprios”. Talvez isso tenha ocorrido por ele estar se 

candidatando pela primeira vez para esse cargo e não ter um histórico político ou 

contato com grandes financiadores e outros políticos, todos esses fatores de baixo 

financiamento, como colocado por Borges (2013) e Samuels (2001). 

O financiamento totalizou R$ 429.458,93, divididos em 6 fontes diferentes. 

Apesar do grande número de fontes, duas delas corresponderam a mais de três 

quartos do financiamento total. A maior fonte foi “Pessoa Física”, com uma receita 

total de R$ 208.844,72. A segunda maior fonte foi “Partido e Comitê Financeiro”, 

com R$ 113.804,00. As outras fontes foram “Recursos Próprios”, com R$ 78.614,00, 

“Pessoa Jurídica”, com R$ 16.160,00, “Outros”, com R$ 10.411,66 e por fim “Outros 

Candidatos/Comitês”, com R$ 1.624,55. 

A fonte “Outros” apresenta apenas uma entrada perfazendo seu valor total, 

não havendo descrição para ela na prestação de contas do candidato. Já “Outros 

Candidatos/Comitê” contém 4 entradas, uma do candidato a senador Garibaldi Alves 

Filho, no valor de R$ 965,00, e três de Miguel Weber, candidato a deputado 

estadual, na época esposo da prefeita de Natal, Micarla de Sousa. 

A fonte “Pessoa Jurídica” possui apenas duas entradas, uma de empresa do 

setor de comércio, que investiu R$ 5.000,00, e a outra de uma empresa do setor de 

publicidade, que investiu R$ 11.160,00. O impacto dessa fonte foi baixo. “Partido e 

Comitê Financeiro”, porém, aparece com grande proeminência, sendo a segunda 

maior. Como será visto mais adiante, o financiamento quase inteiro desse comitê se 

dá por meio da fonte de “Pessoa Jurídica”. 

A fonte “Pessoa Física” foi a maior, perfazendo quase metade de todo o 

financiamento de campanha. São 60 entradas, o que resulta numa média de R$ 

3.480,74. A entrada mais comum é de R$ 1.279,06, se repetindo 21 vezes, também 

sendo a menor entrada. A maior entrada é de R$ 30.194,00, aparecendo duas 

vezes. Mesmo a menor e mais comum entrada equivalia ao dobro do salário mínimo 

na época. Como já visto, Paulo Wagner é o único que teve “Pessoa Física” como a 

principal fonte de financiamento, mantendo a tendência demonstrada pelos outros 

candidatos e nas outras eleições: poucas pessoas doando altas quantias de 

dinheiro. A segunda maior fonte foi “Partido e Comitê Financeiro”, que já em 2006 
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vinha se colocando como o principal meio de investimento empresarial, como 

demonstrado por Speck (2016).  

Paulo Wagner atuou numa única legislatura e apresentou 13 projetos de lei. 

 

Gráfico 30 - Financiamento de Paulo Wagner em 2010 

 

 

2.9.2 Henrique Eduardo Lyra Alves 

 

Henrique Alves teve disparado o maior financiamento de 2010. Foram R$ 

3.363.330,00 investidos, mais de três quartos dos quais provenientes de uma única 

fonte, “Partido e Comitê Financeiro”, que assomou R$ 2.525.030,00. A segunda 

maior fonte foi “Pessoa Jurídica”, correspondendo a quase um quarto do montante 

total, com R$ 819.300,00. As duas últimas fontes, “Pessoa Física” e “Recursos 

Próprios”, com R$ 17.500,00 e R$ 1.500,00, respectivamente, não chegam a somar 

nem 1% do financiamento total de Henrique. 

  Henrique Alves já estava disputando sua 11ª eleição seguida para o cargo 

de deputado federal, sempre sendo eleito com uma boa quantidade de votos. Essa 

seguridade, aliada ao fato de que sua família possui um enorme peso político no 

estado do Rio Grande do Norte, pode ter garantido a ele uma grande importância 

intrapartidária, o que explicaria o fato de seu partido ter investido tanto em sua 

campanha, como é demonstrado pela centralidade da fonte “Partido e Comitê 

Financeiro” em suas receitas de sua campanha. 
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Gráfico 31 - Financiamento de Henrique Alves em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresenta 10 entradas, resultando numa média de R$ 

1.750,00. A mais comum é R$ 1.500,00, que aparece 9 vezes, ou seja, quase a 

totalidade dessa fonte. A décima entrada foi de R$ 4.000,00, o que elevou a média.  

É interessante notar que só o financiamento da fonte “Pessoa Jurídica” de 

Henrique já é maior que o financiamento total de metade dos candidatos eleitos. 

Foram 17 entradas de 17 empresas de 10 setores diferentes. A média por entrada é 

de R$ 48.194,12, a mais comum sendo de R$ 50.000,00, aparecendo 4 vezes. A 

maior entrada é de R$ 150.000,00, com duas repetições, e a menor R$ 300,00. A 

Tabela 25 demonstra a dinâmica da fonte “Pessoa Jurídica” no financiamento da 

campanha de 2010 de Henrique Alves. 

 

Tabela 25 – Investimento por Setor Empresarial a Henrique Alves em 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Alimento R$              99.000,00 12,08% 

Financeira R$            100.000,00 12,21% 

Conglomerado R$            150.000,00 18,31% 

Comércio R$            105.000,00 12,82% 

Construção R$            200.000,00 24,41% 

Têxtil R$              10.000,00 1,22% 

Combustível/Energia R$              10.000,00 1,22% 

Mídia R$              16.000,00 1,95% 

Gráfica R$                   300,00 0,04% 

Metalúrgica R$            129.000,00 15,75% 

Total R$            819.300,00 100,00% 

 

O setor que mais investe é o da construção, que também investiu grandes 

quantias na campanha de 2006, especialmente nos comitês financeiros. O setor com 
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o maior número de empresas diferentes investe é o de alimentos, com 5 empresas 

participando do financiamento.  

A campanha de 2010 recebeu um investimento 4,58 vezes maior que a de 

2006 e 23,88 vezes maior que a de 2002, um aumento enorme entre os anos, maior 

inclusive que o padrão de crescimento do financiamento de campanha no estado e 

no Brasil.  

É interessante notar a dinâmica do financiamento das três eleições de 

Henrique Alves. Em 2002, foi uma campanha quase completamente autofinanciada, 

com forte impacto de “Pessoa Física”, apesar dos investimentos em sua maioria 

terem partido de sua própria família, e com recursos importantes vindos da fonte 

“Outros Partidos”. Em 2006, sua campanha foi mais equilibrada, já com leve 

primazia de “Partidos e Comitê Financeiro”, mas com um importante impacto das 

fontes “Pessoa Jurídica” e “Recursos Próprios”, além de “Pessoa Física” ainda ter 

algum peso. Já em 2010, seu financiamento concentrou-se quase completamente na 

fonte “Partido e Comitê Financeiro”, complementado por “Pessoa Jurídica”. Apesar 

das fontes “Pessoa Física” e “Recursos Próprios” existirem, elas somadas não 

chegaram a representar nem 1% do financiamento total, tanto que nem aparecem no 

Gráfico 32.  

 

Gráfico 32 – Comparativo de 2002, 2006 e 2010 de Henrique Alves 

 

 

A campanha de Henrique Alves foi se tornando cada vez mais cara e 

elitizada, centrada nos repasses do partido e do comitê financeiro e dos recursos 

provenientes da fonte “Pessoa Jurídica”. 
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2.9.3 Felipe Catalão Maia 

 

O financiamento de campanha de Felipe Maia em 2010 também apresentou 

um grande peso da fonte “Partido e Comitê Financeiro”, que representou mais da 

metade do investimento total, mas o peso das outras fontes, em especial “Pessoa 

Jurídica”, que perfez pouco mais de um terço do montante total, não pode ser 

desprezado.  

O total do financiamento foi de R$ 1.759.900,00, destacando-se que a fonte 

“Partidos e Comitê Financeiro” contou com um total de R$ 1.000.000,00 investidos. 

A fonte “Pessoa Jurídica” apresentou um total de R$ 635.900,00, enquanto “Outros 

Candidatos/Comitês” teve uma entrada total de R$ 100.000,00. Por último se 

encontra a fonte “Recursos Próprios”, com um total de R$ 24.000,00 investidos. 

Como já dito, este foi o único financiamento, durante as três eleições estudadas, que 

não apresentou nenhuma entrada na fonte “Pessoa Física”. 

Há apenas uma entrada na fonte “Outros Candidatos/Comitê”, realizada por 

José Agripino Maia, também do DEM, na ocasião candidato a senador pelo estado 

do Rio Grande do Norte, além de ser pai de Felipe Maia, como vimos na biografia 

deste candidato. 

 

Gráfico 33 - Financiamento de Felipe Maia em 2010 

 

 

Em 2010, Felipe Maia disputava apenas sua segunda eleição, não tendo, 
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Câmara. Além disso, o PFL/DEM é um partido grande e que já apresentava 

lideranças históricas no estado. Mesmo assim, o maior investimento veio justamente 

por meio da fonte “Partido e Comitê Financeiro”, demonstrando que o partido dava 

importância à campanha deste candidato. Uma explicação para essa ocorrência é 

que a maior liderança do partido no estado seja seu pai, José Agripino Maia. Outro 

candidato eleito pelo DEM nessas eleições, Carlos Alberto Rosado não recebeu 

nenhuma entrada na fonte “Partido e Comitê Financeiro”, por exemplo. 

A fonte “Pessoa Jurídica” também teve um enorme peso. Foram 13 entradas 

de 11 empresas de 9 setores diferentes. Isso resultou numa média de R$ 48.915,38. 

A entrada mais comum foi R$ 50.000,00, aparecendo 4 vezes, a menor R$ 500,00 e 

a maior R$ 250.000,00. 

A Salinor Salinas do Nordeste S/A novamente aparece como uma grande 

investidora nas campanhas eleitorais dos candidatos a deputado federal, sendo 

presente no financiamento de 5 candidatos eleitos: Felipe Maia, Fábio Faria, Fátima 

Bezerra, Carlos Alberto Rosado e Sandra Rosado.   

A campanha de 2010 de Felipe Maia recebeu um financiamento 2,71 vezes 

maior que o da campanha de 2006. Esse aumento se deve especialmente às fontes 

“Partido e Comitê Financeiro” e “Outros Candidatos/Comitês”, que não existiram em 

2006. Neste pleito não houve entrada na fonte “Recursos Próprios”, mas houve em 

“Pessoa Física”, inexistente em 2006. Ambas essas fontes tiveram pouco impacto 

nos financiamentos de seus respectivos anos. 

 

Tabela 26 – Investimento por setor empresarial, Felipe Maia 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Transporte R$            250.000,00 39,31% 

Construção R$            100.000,00 15,73% 

Comércio R$              40.300,00 6,34% 

Combustível/Energia R$                5.100,00 0,80% 

Salineira R$            100.000,00 15,73% 

Imobiliária R$              50.000,00 7,86% 

Turismo R$                   500,00 0,08% 

Terceirização R$              50.000,00 7,86% 

Alimento R$              40.000,00 6,29% 

Total R$            635.900,00 100,00% 

 

A campanha de Felipe Maia, que já era bem elitizada em 2006, se tornou 

ainda mais em 2010, não só pelo aumento do financiamento empresarial, mas 

especialmente pelo peso advindo do financiamento através do partido, isso sem 
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contar com o investimento vindo da fonte “Outros Candidato/Comitês”, realizado pelo 

pai do candidato em questão. 

 

Gráfico 34 – Comparativo de 2006 e 2010 de Felipe Maia 

 
 

2.9.4 Fábio Salustino Mesquista de Faria 

 

A campanha de 2010 de Fábio Faria apresentou a fonte “Pessoa Jurídica” 

como a maior, correspondendo a pouco mais de um terço do financiamento total. Foi 

uma campanha bem equilibrada em relação ao número de fontes e montante 

investido em cada uma delas. 

 

Gráfico 35 - Financiamento de Fábio Faria em 2010 

 

O total do financiamento foi de R$ 1.415.087,20, sendo que R$ 527.225,00 

são provenientes da fonte “Pessoa Jurídica”, R$ 390.000,00 de “Partido e Comitê 
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Financeiro”, R$ 304.512,60 de “Pessoa Física” e R$ 193.394,60 de “Recursos 

Próprios”. 

A fonte “Pessoa Física” conta com 246 entradas, o que resulta numa média 

de R$ 1.237,85. A entrada mais comum, e também a menor, é de R$ 100,00, 

aparecendo 47 vezes. A segunda mais comum é R$ 200,00 aparecendo 43 vezes. A 

maior entrada é de R$ 17.949,60. Das 246 entradas, 90 são menores que a metade 

do salário mínimo da época, totalizando R$ 13.300,00, o que corresponde a 4,38% 

do total investido nessa fonte. No total, 162 entradas são menores do que R$ 

1.000,00. Ainda que esta fonte assome quase o valor total do financiamento de 

alguns dos candidatos eleitos e que tenha entradas consideradas baixas em relação 

ao salário mínimo da época, não é possível afirmar tratar-se de uma campanha 

financiada de forma popular, especialmente porque, nesse cenário, esta fonte é 

apenas a terceira maior. Mesmo que fosse a primeira, a maior parte relativa ao 

montante investido advém de entradas de grande investimento, e não do que 

poderia ser chamado de microfinanciamento.  

A fonte “Pessoa Jurídica” apresenta 25 entradas de 22 empresas de 14 

setores diferentes. Isso resulta numa média de R$ 21.089,00 por entrada. A mais 

comum é R$ 25.000,00, aparecendo 3 vezes. A menor entrada é de R$ 200,00 e a 

maior é de R$ 150.000,00.  

Como demonstrado na tabela 27, o setor de construção foi o que mais 

investiu na campanha de Fábio Faria, seguido pelo de alimentos. O investimento do 

setor salineiro constituiu-se de duas entradas feitas pela Salinor Salinas do Nordeste 

S/A. 

O financiamento da campanha de 2010 foi 2,2 vezes maior que o de 2006, 

além de também ter sido mais diversificado, sem predomínio de nenhuma das 

fontes. 

Em 2006 não havia a fonte “Partido e Comitê Financeiro”, porém havia a fonte 

“Outros Candidatos/Comitês” que já não aparece em 2010. Bom lembrar também 

que em 2006 mais da metade do financiamento foi proveniente da fonte “Pessoa 

Jurídica”, que continua sendo a principal em 2010, mas com um peso menor, um 

pouco mais de um terço.  
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Tabela 27 – Investimento por Setor Empresarial a Fábio Faria em 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$              55.000,00 10,43% 

Comércio R$              40.190,00 7,62% 

Financeiro R$                2.700,00 0,51% 

Biocombustível/Bioenergia R$              10.000,00 1,90% 

Produtora R$                   200,00 0,04% 

Construção R$            150.000,00 28,45% 

Farmacêutica R$                   500,00 0,09% 

Consultoria Empresarial R$              50.000,00 9,48% 

Alimento R$            131.935,00 25,02% 

Imobiliária R$                2.000,00 0,38% 

Salineiro R$              75.000,00 14,23% 

Transporte R$                   400,00 0,08% 

Editora R$                   300,00 0,06% 

Serviço R$                9.000,00 1,71% 

Total R$            527.225,00 100,00% 

 

A campanha de 2010, além de mais equilibrada, procurou também ser mais 

diversificada, o que pode ser demonstrado pelo número de entradas na fonte 

“Pessoa Física” e pela média bem menor do que a apresentada em 2006. Mesmo 

que não possa ser considerada uma campanha de apoio popular, o número de 

doações pequenas em relação ao salário mínimo da época não pode ser 

desprezado como uma manobra não apenas de financiamento, mas também de 

acúmulo de força para a campanha. 

 

 Gráfico 36 – Comparativo de 2006 e 2010 de Fábio Faria 

 

 

Tentou-se replicar a estratégia da fonte “Pessoa Física”, que foi diversificar e 
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na fonte “Pessoa Jurídica”, pois elevou-se o número de entradas e de 

empresas/setores, consequentemente aumentando a receita, mas diminuindo a 

média de cada entrada. O que acontece na realidade é a ocorrência de algumas 

entradas bem pequenas e outras altas, o que influi diretamente na média. 

Já a fonte “Partido e Comitê financeiro” ajudou a alavancar bastante o 

financiamento total do candidato, já que foi a segunda fonte. Uma hipótese para o 

investimento do partido no candidato deve-se ao PMN ser um partido de médio para 

pequeno porte, o que torna cada candidato eleito importante para o partido como um 

todo, além de Fábio ser filho de Robinson Faria, que em 2010 foi candidato a vice-

governador do Rio Grande do Norte na chapa de Rosalba Ciarlini, previamente 

deputado estadual por seis mandatos consecutivos.  

 

2.9.5 João da Silva Maia 

 

A campanha de 2010 de João Silvia poderia ser considerada como 

autofinanciada. Do total de R$ 1.134.415,86, mais da metade, R$ 616.158,66, 

adveio da fonte “Recursos Próprios”. A segunda maior fonte, com um total de R$ 

486.092,20, foi “Partido e Comitê Financeiro”, fundo no qual o próprio João Maia é 

um grande investidor, como será visto na análise do financiamento do Comitê 

Financeiro para Deputado Federal do PR. As duas últimas fontes são “Pessoa 

Física” e “Outros Candidatos/Comitês” com, respectivamente, R$ 31.200,00 e R$ 

9.265,00. João Maia foi o único a não apresentar entrada na fonte “Pessoa Jurídica” 

nas eleições de 2010. 

A única entrada na fonte “Outros Candidatos/Comitês” é de Garibaldi Alves, 

candidato ao senado pelo PMDB em 2010, partido que estava coligado ao PR nesta 

eleição em questão. 

A fonte “Pessoa Física” apresenta apenas 8 entradas, resultando numa média 

de R$ 3.900,00. A menor entrada foi também a mais comum, R$ 858,00, 

aparecendo duas vezes. A maior é de R$ 8.892,00 e a segunda maior de R$ 

8.742,00. Essas duas entradas ajudaram a puxar a média para cima, balanceado 

com as duas mais baixas. 
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Gráfico 37 - Financiamento de João Maia em 2010 

 

 

João Maia se tornou uma figura importante no PL, que se fundiu ao PRONA e 

se tornou PR. Em 2006, sua campanha já havia sido fortemente baseada em 

“Partido e Comitê financeiro”, fonte que cresceu em importância em 2010. Uma 

hipótese para essa ocorrência é a de que, além de sua posição de liderança no 

partido no âmbito local, João Maia também se tornou um grande financiador da 

própria legenda, como será visto mais adiante. Sua fortuna, feita como empresário, 

serviu não apenas para se autofinanciar, mas também para ajudar o partido a 

financiar outros candidatos. Talvez, por essa soma de fatores, o partido e o comitê 

financeiro tenham investido tanto em sua candidatura. 

O financiamento da campanha de 2010 de João Maia foi 2,09 vezes maior 

que o da de 2006, seguindo o padrão de concentração em poucas fontes, mas com 

uma diferença: em 2006 apenas uma fonte, “Partido e Comitê Financeiro”, 

representou quase dois terços de todo o financiamento; em 2010, duas fontes, 

“Recursos Próprios” e “Partido e Comitê Financeiro”, por pouco não monopolizaram 

todo o financiamento. 
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Gráfico 38 – Comparativo de 2006 e 2010 de João Maia 

 
 

Em 2006, não houve nenhuma entrada em “Recursos Próprios”, que foi a 

maior fonte em 2010, assomando pouco mais da metade do total. Já a fonte “Pessoa 

Jurídica”, a segunda maior em 2006, inexistiu em 2010.  

A campanha de João Maia se tornou mais personalista em 2010, pois ele 

próprio arcou com boa parte dos custos. Sendo assim, não criam-se laços nem com 

empresas, via “Pessoa Jurídica”, embora seja importante lembrar que ele mesmo é 

um empresário, e nem com “Pessoas Físicas”. 

 

2.9.6 Sandra Maria da Escóssia Rosado 

 

Enquanto nas campanhas de 2002 e 2006 Sandra Rosado havia ficado com o 

menor financiamento entre os candidatos eleitos, em 2010 ela teve o 5º maio. No 

total, foram R$ 599.601,00 investidos, sendo que R$ 285.000,00 provieram da fonte 

“Pessoa Jurídica”, R$ 238.000,00 de “Partido e Comitê Financeiro”, R$ 52.443,00 de 

“Pessoa Física”, R$ 23.000,00 de “Recursos Próprios” e R$ 1.158,00 de “Outros 

Candidatos/comitês”. 
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Gráfico 39 - Financiamento de Sandra Rosado em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Jurídica” representou quase 50% de todo o financiamento de 

Sandra Rosado. A fonte apresenta 5 entradas de 3 empresas de 2 setores 

diferentes. A menor entrada e também mais comum é de R$ 50.000,00, aparecendo 

4 vezes. A outra entrada é de R$ 85.000,00. Os dois setores a investirem foram o de 

tabaco e o salineiro. Uma empresa/indústria de tabaco, a Cibahia Tabacos 

Especiais, realizou duas entradas, que juntas somaram R$ 100.000,00, enquanto 

duas empresas do ramo salineiro investiram na campanha, a Salino Salinas do 

Nordeste S/A, com uma entrada de R$ 50.000,00, e a União Refinaria, com duas 

entradas somando R$ 135.000,00. 

A entrada na fonte “Outros Candidatos/Comitês” veio de Garibaldi Alves Filho, 

candidato ao senado pelo PMDB. PMDB e PSB não estavam coligados nas eleições 

em questão. 

A fonte “Pessoa Física” apresentou 12 entradas, com uma média de R$ 

4.370,25. A mais comum é R$ 3.000,00, aparecendo 3 vezes. A maior entrada é de 

R$ 9.600,00 e a menor é de R$ 1.850,00. Como pode ser visto, a menor entrada é 

mais de três vezes maior que o salário mínimo da época e a média é mais que 7 

vezes maior. Não há nada que possa ser chamado de microfinanciamento. Foram 

poucas entradas de valores elevados.  

A campanha de 2010 de Sandra Rosado foi 3,31 vezes mais cara que a de 

2006 e 13,76 vezes maior que a de 2002. O crescimento de 2002 para 2010 é maior 

que a média nacional do crescimento de investimento nas campanhas eleitorais, que 

foi visto na Introdução deste trabalho. 
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A própria dinâmica e estratégia de financiamento também mudou através das 

eleições, como pode ser visto no Gráfico 40. Em 2002, houve apenas uma fonte, 

que foi “Pessoa Física”. Em 2006, estiveram presentes quatro fontes bem 

equilibradas entre si. Já em 2010, houve cinco fontes, embora mais de 80% da 

receita tenha vindo de duas fontes específicas, “Pessoa Jurídica” e “Partido e 

Comitê Financeiro”. Como pode ser visto, houve um crescimento imenso no 

financiamento de Sandra Rosado, especialmente nestas duas últimas fontes citadas. 

É possível que haja recursos provenientes de “Pessoa Jurídica” na fonte “Partido e 

Comitê Financeiro”, o que será examinado mais adiante, quando da análise do 

Comitê Financeiro Único do PSB. 

A utilização da fonte “Partidos e Comitê Financeiro” mudou muito ao longo 

das eleições, apresentando um peso muito importante no financiamento de Sandra 

Rosado em 2010. Em 2002, ela foi inexiste, e em 2006 houve entradas, mas com 

um peso bem menor. 

Também houve grande modificação na utilização da fonte “Pessoa Física”. De 

única fonte em 2002, ela passou para terceira em 2006, embora ainda com um peso 

importante, e continuou em terceira em 2010, mas com um peso muito menor, 

correspondendo a menos de 9%.   

 

Gráfico 40 – Comparativo de 2002, 2006 e 2010 de Sandra Rosado 

 

 

Com já foi comentado anteriormente, Sandra Rosado é a deputada com o 
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foi apresentada na última legislatura (2011-2014). No terceiro capítulo, será possível 

traçar um panorama da evolução desses projetos. 

 

2.9.7 Maria de Fátima Bezerra 

 

A campanha de 2010 de Fátima Bezerra apresentou “Partido e Comitê 

Financeiro” como a principal fonte, o que diferiu bastante das campanhas anteriores, 

quando essa fonte não apresentava nenhuma entrada. De um total de R$ 

472.742,58 financiados, R$ 220.000,00 são provenientes da fonte “Partido e Comitê 

Eleitoral”, R$ 185.490,00 de “Pessoa Jurídica”, R$ 52.260,00 de “Pessoa Física” e 

R$ 14.992,58 de “Recursos Próprios”. 

A fonte “Pessoa Física” apresentou 46 entradas, com uma média de R$ 

1.136,09, menor que a de Fábio Faria, que teve 200 entradas a mais nessa fonte. A 

menor e mais comum entrada, R$ 100,00, que se repete 7 vezes, coincide nas duas 

campanhas. A maior entrada de Fátima Bezerra foi de R$ 6.200,00. Apesar da 

média baixa quando comparada a outros candidatos, não há o que pode ser 

chamado de microfinanciamento. 

 

 Gráfico 41 - Financiamento de Fátima Bezerra em 2010 

 

 

 “Pessoa Jurídica” é a segunda maior fonte, apresentando grande importância 

no financiamento total desta campanha. São 12 entradas de 6 empresas de 6 

setores diferentes. A média é de R$ 15.457,50, sendo a entrada mais comum e 

menor R$ 330,00, repetida três vezes. Essa entrada, porém, não é representativa da 
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dinâmica da fonte, sendo a que mais puxa a média para baixo, juntamente com uma 

de R$ 500,00. Isolando esses dois valores, a menor entrada é de R$ 12.000,00. A 

maior é de R$ 50.000,00.    

 

Tabela 28 – Investimento por Setor Empresarial a Fátima Bezerra em 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$                60.000,00 32,35% 

Terceirização R$                24.000,00 12,94% 

Serviço R$                     990,00 0,53% 

Comércio R$                     500,00 0,27% 

Salineiro R$                50.000,00 26,96% 

Imobiliário R$                50.000,00 26,96% 

Total R$              185.490,00 100,00% 

 
 

A campanha de 2010 de Fátima Bezerra foi 1,56 vezes maior que a de 2006 e 

5,82 vezes maior que a de 2002. Apesar disso, foi a que menos cresceu de 2006 

para 2010, bem como de 2002 para 2010, já que apenas ela, Henrique Alves e 

Sandra Rosado se elegeram consecutivamente nessas três eleições. Enquanto 

todas as campanhas no mínimo dobraram, a de Fátima Bezerra cresceu pouco mais 

de 50% apenas. Em 2006, Fátima Bezerra não obteve um bom êxito nas urnas, o 

que pode ter afetado a visão dos investidores acerca de sua campanha, além do fato 

dela ser de um partido de espectro de centro-esquerda, o que se configura como um 

fator negativo para financiamento empresarial (AMES, 2003; HUNTER, 2007; 

LEMOS et al., 2010).  

 

Gráfico 42 – Comparativo de 2002, 2006 e 2010 de Fátima Bezerra 
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A estratégia de financiamento das campanhas de Fátima Bezerra também foi 

se modificando ao longo das eleições. Em 2002, o financiamento foi mais equilibrado 

entre as fontes, que apresentaram pesos similares. Em 2006, foi dominada por 

“Pessoa Jurídica”, que perfez quase toda a totalidade do investimento desse ano. 

Em 2010, o maior peso coube a “Partido e Comitê financeiro”, seguida de perto por 

“Pessoa Jurídica”, que somadas equivaleram a quase todo o financiamento.  

Entre 2006 e 2010, houve uma leve retração na fonte “Pessoa Jurídica”. Em 

2010, surgiu a fonte “Partido e Comitê Financeiro”. Como já observado 

anteriormente neste trabalho e também em outros estudos (SPECK, 2016), as 

empresas caminham no sentido de financiar mais os partidos e os comitês 

financeiros do que os candidatos a cargo legislativo em si. 

Fátima Bezerra é a candidata que normalmente apresenta as menores 

médias na fonte “Pessoa Física”, além de um grande número de pequenos 

financiamentos. Porém, em 2006 e 2010, mesmo apresentando as menores médias, 

não há o que possa ser chamado de microfinanciamento, como havia em 2002.  

 

2.9.8 Carlos Alberto de Sousa Rosado 

 

Após ter ficado na suplência nas eleições de 2006, Carlos Alberto (Betinho) 

Rosado novamente se reelege por média em 2010.  

O financiamento de 2010 foi centrado especialmente em “Pessoa Jurídica”, 

que perfez quase dois terços do total de financiamento, que foi de R$ 352.485,00, 

dos quais R$ 228.585,00 provieram dessa fonte. A segunda maior fonte foi “Pessoa 

Física”, com um total de R$ 63.500,00, seguida de “Recursos Próprios”, com R$ 

50.400,00, e por último “Outros Candidatos/Comitês”, com R$ 10.000,00. Essa 

última fonte apresenta apenas uma entrada, um investimento de Rosalba Ciarlini, 

candidata a governadora nessa eleição. 
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Gráfico 43 - Financiamento de Carlos Alberto Rosado em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresentou 24 entradas, com uma média de R$ 

2.645,00. Não houve uma entrada mais comum, mas as de R$ 5.000,00, R$ 

3.000,00, R$ 2.500,00 e R$ 2.000,00 aparecem 3 vezes cada. A maior entrada é de 

R$ 5.000,00 e a menor é uma de R$ 80,00. Houve apenas duas entradas menores 

do que R$ 1.000,00, uma de R$ 80,00 e outra de R$ 100,00, puxando a média para 

baixo. 

Já a fonte “Pessoa Jurídica” apresentou 13 entradas de 8 empresas de 5 

setores diferentes. A média por entrada é de R$ 17.583,46. Nenhuma entrada se 

repete, e a maior é de R$ 60.000,00 e a menor é de R$ 285,00.  

 

Tabela 29 – Investimento por Setor Empresarial a Carlos Alberto Rosado em 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Construção R$             87.200,00 38,15% 

Saúde R$             15.000,00 6,56% 

Salineiro R$           111.500,00 48,78% 

Comércio R$             14.000,00 6,12% 

Gráfica R$                  885,00 0,39% 

Total R$           228.585,00 100,00% 

 

O setor que mais investiu foi o salineiro. Duas empresas desse setor, a 

Salinor Salinas do Nordeste S/A, com uma entrada de R$ 50.000,00, e a MARISAL 

LTDA, cujas 5 doações somaram R$ 61.500,00, investiram na campanha. Esse 

setor é um dos mais presentes no financiamento direto para os candidatos. 

A campanha de 2010 de Carlos Alberto Rosado foi 1,44 vezes maior que a de 

2002, um crescimento muito baixo, que pode ser explicado pelo fato do candidato 

não ter sido eleito em 2006. 
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Gráfico 44 – Comparativo de 2002, 2006 e 2010 de Carlos Alberto Rosado 

 

 

Em 2002, a fonte “Pessoa Física” teve quase o mesmo peso de “Pessoa 

Jurídica”, o que não se repetiu em 2010. Já a fonte “Recursos Próprios” apresentou 

pouca variação entre as duas eleições. Como visto, a campanha de 2010 contou 

com a fonte “Outros Candidatos/Comitês”, inexistente em 2002. 

Assim como Felipe Maia, Carlos Alberto Rosado é um candidato fortemente 

financiado pelo setor empresarial, dado importante para a análise do Capítulo 3. 

 

2.10 Financiamento Eleitoral de Campanha dos Comitês Financeiros em 2010 

 

Em 2010, os comitês financeiros de 5 partidos com candidatos eleitos 

declararam suas receitas ao TSE: PFL, PR, PMDB, PSB e PV. Desses 5, 4 

apresentaram um caráter de “Comitê Financeiro Único”. Apenas o PR teve um 

“Comitê Financeiro para Deputado Federal”. 
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Gráfico 45 – Comparativo entre os Comitês Financeiros em 2010 

 

 

Novamente, “Pessoa Jurídica” aparece como a principal fonte da maioria dos 

comitês, com exceção do PR, cuja primazia coube a “Candidatos”, e o PMDB com 

“Diretório Nacional/Estadual”. Mesmo nesses casos, “Pessoa Jurídica” aparece na 

segunda colocação, com um grande impacto sobre o financiamento geral do comitê.  

A Tabela 30 mostra todas as entradas dos comitês financeiros. Mesmo nos 

comitês que tiveram entrada em 3 fontes ou mais, um peso importante recai sobre 

“Pessoa Jurídica”. Essa fonte corresponde a 61,23% do montante total do 

financiamento. 

Ao todo, houve 252 entradas, com uma média de R$ 86.637,40. Quando se 

atém à fonte “Pessoa Jurídica”, que teve 85 entradas, essa média cresce muito, 

chegando a R$ 159.772,00. Como já dito, as empresas doam muito mais para os 

comitês do que diretamente aos candidatos. Há duas hipóteses que explicam tal 

ocorrência. A primeira é a de que, como a maioria dos comitês financeiros é 

unificada, o recurso investido pela empresa chegaria a candidatos a diversos cargos. 

A segunda está inclusa na primeira: investindo dinheiro no comitê e no partido, a 

empresa cria um vínculo direto com as lideranças dessa legenda, e não com 

candidatos isolados. Ela deixa de impactar de forma mais objetiva na eleição, mas 

amplia sua rede de influência pelo partido. 
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Tabela 30 – Perfil do Financiamento dos Comitês Financeiros por Partido em 2010 
 

Partido 
Pessoa  
Física 

Pessoa  
Jurídica 

 

Candidatos 
Diretório 
Nacional/ 
Estadual 

Outros 
Comitês/ 

Candidatos 

 

Outros 
 

Total 

DEM R$ 8.100,00 R$ 4.120.000,00 ─ R$ 900.000,00 ─ ─ R$ 5.028.100,00 

PR R$ 44.186,36 R$ 550.626,00 R$ 875.485,50 R$ 1.250,00 ─ ─ R$ 1.471.547,86 

PMDB R$ 279.999,99 R$ 4.655.000,00 R$ 260.000,00 R$ 5.027.499,00 R$ 400.000,00 ─ R$ 10.622.498,99 

PSB R$ 90.000,00 R$ 3.355.000,00 ─ R$ 712.500,00 ─ ─ R$ 4.157.500,00 

PV R$ 16,18 R$ 900.000,00 ─ ─ ─ R$ 50,60 R$ 900.066,78 

Total R$ 422.302,53 R$ 13.580.626,00 R$ 1.135.485,50 R$ 6.641.249,00 R$ 400.000,00 R$ 50,60 R$ 22.179.713,63 

 

2.10.1 Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

 

O comitê financeiro único do PMDB apresentou a maior receita, em 2010, 

dentre os comitês estudados. O financiamento teve entradas em 5 fontes diferentes, 

embora apenas duas, “Diretório Nacional/Estadual” e “Pessoa Jurídica”, somem 

mais de 90% do montante total. Dos R$ 10.622.498,99 investidos, R$ 5.027.499,00 

são provenientes da fonte “Diretório Nacional/Estadual” e R$ 4.625.000,00 de 

“Pessoa Jurídica”. As outras fontes são: “Outros Comitês”, com um total de R$ 

400.000,00, “Pessoa Física”, com R$ 279.999,99, e “Candidatos”, com R$ 

260.000,00. O candidato a investir foi Garibaldi Alves Filho, que disputava uma vaga 

no senado em 2010. A fonte “Outro Comitê” apresentou duas entradas, ambas do 

Comitê Nacional para Presidência da República. Em 2010, o PMDB estava coligado 

ao PT, com um candidato a vice-presidente, Michel Temer. 

A fonte pessoa física abarcava 7 entradas, resultando numa média de R$ 

39.999,99. A entrada mais comum, e também maior, foi de R$ 100.000,00, 

aparecendo duas vezes. A menor entrada foi de R$ 5.000,01. Ou seja, houve 

pouquíssimas entradas, todas muito altas.  
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Gráfico 46 – Perfil do Financiamento ao Comitê Financeiro Único do PMDB em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Jurídica” teve 37 entradas de 28 empresas de 12 setores 

diferentes, com uma média de R$ 125.810,81. A entrada mais comum foi de R$ 

50.000, aparecendo 7 vezes. A maior, R$ 300.000,00, aparece 4 vezes. A menor é 

de R$ 5.000,00, ocorrendo apenas uma vez. 

 

Tabela 31 – Investimento por setor empresarial, PMDB 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$              400.000,00 8,59% 

Construção R$          1.960.000,00 42,11% 

Financeiro R$             750.000,00 16,11% 

Biocombustível/bioenergia R$             110.000,00 2,36% 

Alimento R$             320.000,00 6,87% 

Comércio R$             120.000,00 2,58% 

Têxtil R$             150.000,00 3,22% 

Metalúrgico R$             475.000,00 10,20% 

Tabaco R$               40.000,00 0,86% 

Salineiro R$               30.000,00 0,64% 

Conglomerado R$             250.000,00 5,37% 

Consultoria R$               50.000,00 1,07% 

Total R$          4.655.000,00 100,00% 

 

O setor de construção tem um peso maior no comitê e o segundo maior é o 

financeiro, setores que normalmente apresentam interesses mais amplos e 

pulverizados pelo Brasil. O setor salineiro é presente, mas o investimento dele é 

menor, inclusive, que os investimentos feitos diretamente nos candidatos. 

 

  

2,64%

43,83%

2,45%

47,33%

3,77%
Pessoa física

Pessoa Jurídica

candidatos

Diretório
Nacional/estadual

Outros Comitês

Outros



145 
 

2.10.2 Democratas (DEM) 

 

O Comitê Financeiro Único do DEM, antigo PFL, recebeu ao todo R$ 

5.028.100,00. Desse montante, a maior parte, R$ 4.120 000, proveio da fonte 

“Pessoa Jurídica”, o restante, R$ 900.000,00, advindo de “Diretório 

Nacional/Estadual”. “Pessoa Física”, quase sem peso, contou com R$ 8.100,00. 

Houve apenas 3 fontes, e como pode ser visto, uma delas domina quase todo o 

financiamento. 

 

Gráfico 47 – Perfil do Financiamento ao Comitê Financeiro Único do PMDB em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresenta 27 entradas, mas com uma peculiaridade: 

todas elas são de R$ 300,00.  

Já a fonte “Pessoa Jurídica” apresenta 20 entradas de 15 empresas de 10 

setores diferentes, com uma média de R$ 206.000,00. A entrada mais comum é de 

R$ 100.000,00, que repete 7 vezes. A maior é de R$ 1.105.000,00 e a menor é de 

R$ 5.000,00. A Tabela 32 demonstra como foi o investimento por setor. 

 

Tabela 32 – Investimento por Setor Empresarial ao DEM em 2010 

Setores Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia  R$                100.000,00  2,43% 

Financeira  R$                100.000,00  2,43% 

Comércio  R$                350.000,00  8,50% 

Têxtil  R$                100.000,00  2,43% 

Construção  R$             2.885.000,00  70,02% 

Terceirização  R$                300.000,00  7,28% 

Advocacia  R$                100.000,00  2,43% 

Conglomerado  R$                    5.000,00  0,12% 

Metalúrgico  R$                165.000,00  4,00% 

Agronegócio  R$                  15.000,00  0,36% 

Total  R$             4.120.000,00  100,00% 
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A entrada de R$ 1.105.000,00 veio do setor de construção que, assim como 

no PMDB, também é o setor que mais investe no comitê financeiro do DEM.  

É importante lembrar que o DEM, apesar de nesta eleição ser um partido da 

oposição, é historicamente ligado a setores empresariais, o que poderia ajudar a 

explicar o êxito de receita eleitoral neste setor tanto no comitê quanto dos 

candidatos do partido. 

 

2.10.3 Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

 

O Comitê Financeiro Único do PSB captou um total de R$ 4.157.500,00 de 

receita, dividido em 3 fontes diferentes. O maior montante coube a “Pessoa 

Jurídica”, com R$ 3.355.000,00, seguido de “Diretório Nacional/Estadual”, com R$ 

712.500,00, e por fim “Pessoa Física”, com R$ 90.000,00.  

 

 Gráfico 48 – Perfil do Financiamento ao Comitê Financeiro Único do PSB em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Física” apresentou apenas duas entradas, uma no valor de 

R$ 10.000,00 e outra R$ 80.000,00.  

A fonte “Pessoa Jurídica” teve 19 entradas de 16 empresas de 7 setores 

diferentes, com uma média de R$ 176.578,95. As entradas mais comuns foram R$ 

20.000,00 e R$ 50.000,00, ambas aparecendo 3 vezes. A maior foi de R$ 

1.000.000,00 e a menor R$ 15.000,00.  

Como ocorreu em outros casos, o setor que mais investiu no comitê do PSB 

foi o da construção, responsável por mais de três quartos do financiamento total 

desta fonte. 
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Tabela 33 – Investimento por Setor Empresarial ao PSB em 2010 
 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Comércio R$            335.000,00 9,99% 

Construção R$         2.650.000,00 78,99% 

Saúde R$              10.000,00 0,30% 

Alimento R$              15.000,00 0,45% 

Têxtil R$            150.000,00 4,47% 

Segurança R$            145.000,00 4,32% 

Transportadora R$              50.000,00 1,49% 

Total R$         3.355.000,00 100,00% 

 

2.10.4 Partido da República (PR) 

 

O Comitê Financeiro para Deputado Federal do PR, antigo PL, captou um 

total de R$ 1.471.544,86. A maior fonte foi “Candidatos”, que somou R$ 875.485,50. 

Todas as entradas vieram de um único candidato, João Maia, que nesta eleição foi 

candidato eleito a deputado federal pelo partido. Como foi analisado no 

financiamento de campanha do candidato em questão, ele não só financiou a própria 

candidatura, como também foi o maior investidor do comitê financeiro para deputado 

federal do próprio partido. A segunda maior fonte foi “Pessoa Jurídica” com R$ 

550.626,00, seguida de “Pessoa Física”, com R$ 44.183,36, e finalizando “Diretório 

Nacional/ Estadual”, com R$ 1.250,00.  

A fonte “Pessoa Física” apresentou 86 entradas, com uma média de R$ 

513,76. A entrada mais comum é de R$ 50,00, aparecendo 33 vezes. A maior 

entrada é de R$ 15.000,00 e a menor de R$ 21,30. Diferente do que ocorre no 

financiamento dos candidatos, aqui existem entradas que podem ser consideradas 

microfinanciamento. A maior parte (56) é de entradas menores do que R$ 100,00. 

Como isso não se mostra uma política de financiamento sistemática, o peso 

financeiro ainda é muito pequeno, não causando impacto real no financiamento total. 
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Gráfico 49 – Perfil do Financiamento ao Comitê Financeiro para Depurado Federal do PR em 2010 

 

 

A fonte “Pessoa Jurídica” teve 8 entradas de 5 empresas de 4 setores 

diferentes. A média é de R$ 68.828,25, sendo as entradas mais comuns R$ 

100.000,00 e R$ 75.000,00, ambas aparecendo duas vezes. A maior entrada é de 

R$ 150.000,00 e a menor R$ 126,00. 

 

Tabela 34 – Investimento por Setor Empresarial ao PR em 2010 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Segurança R$              400.000,00 72,64% 

Comércio R$                     626,00 0,11% 

Construção R$                75.000,00 13,62% 

Transporte R$                75.000,00 13,62% 

Total R$              550.626,00 100,00% 

 

O setor que mais investiu no comitê financeiro do PR foi o de segurança. O 

setor de construção está presente, mas empatado em segundo com o de transporte.  

  

2.10.5 Partido Verde (PV) 

 

O Comitê Financeiro Único do PV recebeu em 2010 a soma de R$ 

900.066,78, dividida entre 3 fontes, embora uma delas, “Pessoa Jurídica” 

corresponda a 99,993% do total de financiamento, com um montante de R$ 

900.000,00. O resto é uma entrada de R$ 16,18 na fonte “Pessoa Física” e outra de 

R$ 50,00 em “Outros”, sendo que esta nem sequer apresenta alguma descrição.  

A fonte “Pessoa Jurídica” também apresenta apenas uma única entrada 

cobrindo o valor total da fonte. Esse investimento veio de uma empresa do ramo de 

construção, a EIT Empresa Industrial Técnica S/A. É interessante notar que essa 
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empresa apresenta entrada em quase todos os comitês, à exceção do PR, e sempre 

com as maiores entradas dos comitês em questão. 

 

2.11 A Dinâmica do Financiamento entre 2002 e 2010  

 

A Tabela 35 demonstra o financiamento total das três eleições analisadas 

nesta tese, separadas por fonte de financiamento. É importante ressaltar que essa 

tabela demonstra a soma do financiamento recebido diretamente pelos candidatos a 

deputado federal vitoriosos em cada pleito, além de permitir visualizar o peso de 

cada fonte de financiamento em separado e em conjunto e também a evolução 

dessas fontes através dos pleitos.  

 

Tabela 35 – Evolução no Financiamento de Campanha para Deputado Federal no RN (2002-2010) 

Fonte 2002 2006 2010 Soma das 3 eleições 

Recursos Próprios R$ 217.872,92 R$ 364.950,00 R$ 1.002.014,84 R$ 1.584.837,76 

Pessoa Física R$ 533.199,73 R$ 459.027,80 R$ 730.260,32 R$ 1.722.487,85 

Pessoa Jurídica R$ 662.429,81 R$ 1.427.684,36 R$ 2.697.660,00 R$ 4.787.774,17 

Partido e Comitê Financeiro ─ R$ 1.149.573,34 R$ 4.972.926,20 R$ 6.122.499,54 

Outros Partidos R$ 30.000,00 ─ ─ R$ 30.000,00 

Outros Candidatos/Comitês R$ 15.000,00 R$ 50.000,00 R$ 113.747,55 R$ 178.747,55 

Outros R$ 96.650,00 R$ 81.550,00 R$ 10.411,66 R$ 188.611,66 

Total R$ 1.555.152,46 R$ 3.532.785,50 R$ 9.527.020,57 R$ 14.614.958,53 

 

Ao observar os dados da tabela, pode-se notar que os valores advindos da 

fonte “Pessoa Jurídica” diretamente para os candidatos eleitos equivalem a 32,76% 

do financiamento total dos três pleitos, perdendo apenas para “Partido e Comitê 

Financeiro”, que equivale a 41,89% do total. Levando em consideração, como foi 

demonstrado nos tópicos acima, que muito do financiamento de comitês, e até de 

partidos, tem como fonte pessoas jurídicas, pode-se notar o peso desse tipo de 

financiamento nas campanhas eleitorais para deputado federal no Rio Grande do 

norte, uma realidade que pode ser extrapolada para outros estados brasileiros. 

Outro ponto que não pode ser ignorado é o crescente montante de 

financiamento de “Pessoa Jurídica” nos três anos, sendo a maior fonte do 

financiamento, com exceção do financiamento de “Partidos e Comitê Financeiro” em 

2010. Esse financiamento mais que dobrou de 2002 para 2006, e deste ano para 

2010 quase dobrou, crescendo 94,48%.  

 A fonte “Partido e Comitê Financeiro”, inexistente em 2002, foi expressiva em 

2006, representando quase um terço (32,54%) do financiamento total. Em 2010, 
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cresceu ainda mais, chegando a representar 52,20% do total de financiamento. 

Esses dados estão em consonância com o que foi discutido por Speck (2016) acerca 

da tendência das empresas a financiarem partidos e comitês ao invés dos 

candidatos diretamente. Assim, o crescimento dessa fonte de 2006 a 2010 foi de 

4,32 vezes.  

O peso que “Partido e Comitê Financeiro” teve em 2010 foi tão grande que 

jogou essa fonte para a primeira colocação no financiamento total dos candidatos 

nas três eleições. Como visto no tópico anterior, só o financiamento de Henrique 

Alves em 2010 correspondeu a 50,78% desta fonte. Isso quer dizer que apenas um 

candidato foi responsável por alavancar os recursos, fazendo assim essa fonte 

ocupar a primeira posição. Se somarmos o montante de Henrique ao de Felipe Maia, 

correspondente a outros 20,11%, chega-se 70,89%, quase três quartos do total.  

Em suma, os dados de “Partido e Comitê Financeiro” não denotam um padrão 

entre os candidatos, pois essa fonte foi elevada à primeira posição por basicamente 

dois candidatos. Já a fonte “Pessoa Jurídica”, presente nas três eleições, encontra-

se melhor distribuída entre os candidatos, apesar de alguns possuírem montantes 

maiores que os outros. Assim, pode-se dizer que “Pessoa Jurídica” teve um impacto 

maior e mais pluralizado do que “Partido e Comitê Financeiro”. 

 É importante também visualizar quais setores mais investiram nas 

campanhas dos deputados, pois isso será essencial quando da análise dos projetos 

de lei apresentados por eles. Dessa forma, a Tabela 36 demonstra o valor e o peso 

relativo dos investimentos de cada setor no financiamento total dos candidatos, o 

que possibilita uma visualização dos maiores investidores. 

Como pode ser observado nessa tabela, o setor de construção foi o que mais 

investiu na campanha dos candidatos. Isso já foi visto em outros trabalhos51. O setor 

de construção está entre os maiores investidores em campanhas eleitorais no Brasil, 

seja para cargos no executivo ou legislativo. A segunda posição coube ao  setor 

salineiro. 

 

  

                                                           
51  Para uma melhor discussão acerca desse tema: Borges (2013, 2013b) Speck e Mancuso (2014), Speck e 

Marciano (2015), Gonçalves (2011), Rocha (2011), Lemos et al. (2010) e Santos (2012). 
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Tabela 36 – Investimento Relativo por Setor no Financiamento Total dos Candidatos 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$                    318.926,36 6,68% 

Terceirização R$                      74.000,00 1,55% 

Serviço R$                      12.790,00 0,27% 

Comércio R$                    467.840,00 9,81% 

Salineiro R$                    726.500,00 15,23% 

Imobiliária R$                   206.000,00 4,32% 

Transporte R$                   298.400,00 6,25% 

Construção R$                1.014.900,00 21,27% 

Turismo R$                          500,00 0,01% 

Alimento R$                   346.935,00 7,27% 

Financeiro R$                   267.700,00 5,61% 

Conglomerado R$                   165.000,00 3,46% 

Têxtil R$                     41.000,00 0,86% 

Mídia R$                     91.758,00 1,92% 

Gráfica R$                       1.185,00 0,02% 

Metalúrgico R$                   229.000,00 4,80% 

Biocombustível/Bioenergia R$                     40.000,00 0,84% 

Produtora R$                           200,00 0,00% 

Farmacêutico R$                     15.500,00 0,32% 

Consultoria Empresarial R$                     50.000,00 1,05% 

Editora R$                     21.224,00 0,44% 

Tabaco R$                   100.000,00 2,10% 

Saúde R$                     28.000,00 0,59% 

Publicidade R$                     11.160,00 0,23% 

Papel R$                     72.418,81 1,52% 

Ticket R$                     40.000,00 0,84% 

Advocacia R$                     30.000,00 0,63% 

Mineração R$                   100.000,00 2,10% 

Embalagens e Descartáveis R$                          250,00 0,01% 

Total R$               4.771.187,17 100,00% 

 

O setor salineiro é muito presente nos financiamento dos candidatos, algo que 

não se repete para os comitês, aparecendo como investidor nas três eleições, 

especialmente nas duas últimas, sempre investindo em candidatos diferentes. O 

setor extrativista de sal é de grande importância para a economia do estado. 

Segundo a Simorsal (Sindicato da Indústria de Moagem e Refino de Sal do RN), o 

Rio Grande do Norte é responsável por 97% da produção do sal brasileiro. “O 

estado tem mais de 100 empresas de salinas segmentadas entre micro, pequenas, 

médias e grandes. Somente a Salinor, porém, responde por 45% da produção 
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nacional de sal. A Salinas do Nordeste SA produz 2,5 milhões de toneladas por 

ano”52.  

Em terceiro lugar está Comércio, seguido de Alimento e Combustível/Energia, 

fechando os 5 setores com os maiores investimentos no financiamento. Os setores 

que investiram nas 3 eleições foram: Construção, Salineira, Combustível/Energia, 

Alimento, Financeiro, Têxtil e de Saúde.  

Em relação aos comitês, os dados são de análise mais fácil. A Tabela 37 

mostra o financiamento total feito aos comitês financeiros eleitorais em cada um dos 

anos e a soma total. Importante lembrar que não há dados para o financiamento de 

2002 pois não houve entradas nessa fonte no financiamento dos candidatos nesse 

pleito. 

 

Tabela 37 – Evolução no Financiamento de Campanha para Comitê Financeiro no RN (2006-2010) 

Fonte 2006 2010 Total 

Pessoa Física R$            4.000,00 R$         422.302,53 R$        426.302,53 

Pessoa Jurídica R$     2.335.000,00 R$    13.580.626,00 R$   15.915.626,00 

Candidatos R$        104.000,00 R$      1.135.485,00 R$    1.239.485,00 

Diretório Nacional/ 
Estadual 

R$        212.000,00 R$      6.641.249,00 R$    6.853.249,00 

Outros Candidatos/ 
Comitês 

R$       150.000,00 R$         400.000,00 R$       550.000,00 

Outros  R$                 50,60 R$                 50,60 

Total R$       2.805.000,00 R$   22.179.713,13 R$   24.984.713,13 

 

 Pessoa Jurídica foi a maior fonte nesse tipo de financiamento, 

correspondendo a 63,70% do total, estando presente todos os anos e em todos os 

comitês analisados. “Diretório Nacional/Estadual” aparece em segundo, com 

27,43%, quase 3 vezes a menos que a maior fonte.  

O investimento empresarial no comitê financeiro é maior que no dos 

candidatos, mesmo porque o comitê acaba por financiar vários candidatos de vários 

cargos diferentes, embora não crie uma relação de vínculo direto com os candidatos 

e também, como disse Speck (2016), não impacta diretamente no resultado da 

eleição, apesar de teoricamente criar um vínculo com os partidos, que são 

beneficiados com o investimento, e com as lideranças destes.  

                                                           
52 Como visto em http://novojornal.jor.br/economia/exportacao-da-industria-salineira-do-rn-cresceu-943-no-mes-

passado acesso dia 20/07/2016 

http://novojornal.jor.br/economia/exportacao-da-industria-salineira-do-rn-cresceu-943-no-mes-passado
http://novojornal.jor.br/economia/exportacao-da-industria-salineira-do-rn-cresceu-943-no-mes-passado
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Para poder aprofundar a análise, a Tabela 38 mostra o peso relativo de cada 

setor dentro do financiamento geral dos comitês financeiros.  

 

Tabela 38 – Investimento Relativo por Setor no Financiamento Total dos Comitês Financeiros 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$                1.025.000,00 6,44% 

Biocombustível/Bioenergia R$                   210.000,00 1,32% 

Construção R$                8.720.000,00 54,79% 

Financeiro R$                1.350.000,00 8,48% 

Conglomerado R$                   855.000,00 5,37% 

Tratamento de Resíduos R$                   200.000,00 1,26% 

Agronegócio R$                     25.000,00 0,16% 

Alimento R$                   385.000,00 2,42% 

Consultoria R$                   100.000,00 0,63% 

Advocacia R$                   150.000,00 0,94% 

Comércio R$                   805.626,00 5,06% 

Têxtil R$                   400.000,00 2,51% 

Terceirização R$                   300.000,00 1,88% 

Metalúrgico R$                   640.000,00 4,02% 

Segurança R$                   545.000,00 3,42% 

Transporte R$                   125.000,00 0,79% 

Tabaco R$                     40.000,00 0,25% 

Salineiro R$                     30.000,00 0,19% 

Saúde R$                     10.000,00 0,06% 

Total R$              15.915.626,00 100,00% 

 

O setor de construção também lidera entre os comitês financeiros. Na 

verdade, corresponde a mais da metade dos investimentos empresariais. Em 

segundo lugar vem o setor Financeiro e em terceiro o de Combustível/energia, um 

setor que tem um impacto significativo na economia do estado. O setor salineiro é 

um dos que menos investem aqui, priorizando os candidatos, como já visto.  

De posse desses dados, pode-se enfim prosseguir para a classificação e 

análise dos projetos de lei ordinária, o que se dará no próximo capítulo. Será 

comparada a classificação dos projetos e os setores beneficiados com os dados de 

financiamento obtidos neste Capítulo 2.  
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3 PROJETOS DE LEI DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO RIO GRANDE DO 

   NORTE ENTRE 2003 E 2014 

 

A proposição e votação de projetos de lei é apenas um dos trabalhos de um 

deputado federal, embora, na opinião de algumas pessoas, esta possa ser 

considerada uma das principais atribuições do cargo, já que o poder legislativo é o 

responsável por criar leis num país.  

Para observar o trabalho legislativo, optou-se por analisar os projetos de lei 

propostos pelos deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Norte em três 

legislaturas consecutivas: 2003-2006, 2007-2010 e 2011-2014. Esses períodos 

foram escolhidos por conta da análise dos financiamentos dos candidatos eleitos 

nos pleitos de 2002, 2006 e 2010, realizada no Capítulo 2. Dessa forma, será 

possível examinar também a dinâmica de proposição dos projetos de lei nas 

eleições pré e pós-legislatura no que concerne ao aumento de dinheiro empresarial 

nas campanhas dos deputados que foram reeleitos. 

  

3.1 O Trâmite para Aprovação de um Projeto de Lei 

 

Inicialmente, é importante entender o que é uma lei ordinária. Segundo os 

artigos 59, III e 61 da Constituição Federal, uma lei ordinária “complementa as 

normas constitucionais que não forem regulamentadas por lei complementar, 

decretos legislativos e resoluções”53 e também “são as leis típicas, ou as mais 

comuns, aprovadas pela maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal presentes durante a votação”54. Um projeto de lei pode ser proposto  

 

Por qualquer parlamentar (deputado ou senador), de forma individual ou 
coletiva, por qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelo 
Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais Superiores e pelo Procurador-
Geral da República. A Constituição ainda prevê a iniciativa popular de leis, 
permitindo aos cidadãos apresentar à Câmara dos Deputados projeto de lei, 
desde que cumpram as exigências estabelecidas no §2º do art. 61.55  

 

                                                           
53 Retirado de: <http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1011/Lei-Ordinaria>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
54 Retirado de: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
55 Retirado de: <http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/perguntas-frequentes/processo-legislativo# 

#4>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
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É relevante diferenciar um projeto de lei ordinária de um projeto de lei 

complementar. Como dito, a ordinária é a mais comum, não tendo relação direta 

com a Constituição e sendo aprovada por maioria simples nas duas casas do 

Congresso. Já o projeto de lei complementar “é a lei criada para complementar as 

normas constitucionais. Suas hipóteses de regulamentação estão taxativamente 

previstas na Constituição Federal”56 e deve ser aprovada por maioria absoluta. 

A aprovação de uma lei ordinária, porém, não é tão simples quanto parece. 

Quando um deputado, ou um grupo de deputados, propõem um projeto de lei 

ordinária, ele é primeiramente analisado pelas comissões concernentes. Por 

exemplo, se o projeto de lei versar sobre educação, será analisado pela Comissão 

de Educação. Se o projeto, por exemplo, trata de impostos, é analisado pela 

Comissão de Finanças e Tributação. Dentro da comissão, o deputado responsável 

pela relatoria emite um parecer, sugerindo mudanças, aprovando ou rejeitando a 

matéria. 

Passado por essa comissão técnica, o projeto de lei vai para outra, a 

Comissão de Constituição e Justiça, que tem como função avaliar se o projeto em 

questão está de acordo com a Constituição Federal. 

Se o projeto não for arquivado, ele então vai ser apreciado no plenário da 

Câmara Federal, onde deve ser aprovado por maioria simples (ou seja, metade +1 

dos votantes), indo então para apreciação no Senado Federal. O Senado pode 

aprovar o projeto, sugerir emendas ou rejeitar. Caso o Senado crie emendas para o 

projeto, este volta para a Câmara para que as emendas sejam apreciadas pelos 

deputados, podendo ser aceitas ou não.  

Caso o Senado aprove o projeto, ele precisa passar pelo poder executivo 

(presidente ou presidenta da República), que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Sendo 

sancionado, o projeto vira norma jurídica. Se for vetado, o projeto volta para a 

Câmara dos Deputados, que vão apreciar o veto, podendo mantê-lo, fazendo com 

que o projeto de lei seja arquivado, ou derrubá-lo, transformando o projeto em norma 

jurídica. 

Em qualquer um dos momentos, um parlamentar que esteja apreciando o 

projeto pode pedir vistas, o que o faz ganhar mais cinco dias para sua análise. 

Quando uma emenda é feita, ela deve ser apreciada, o que adia ainda mais o 

                                                           
56 Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1010/Lei-Complementar>. Acesso em: 05 jul. 

2016. 
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trâmite. Há projetos que demoram muito para serem analisados. Conforme 

constatado na pesquisa, existem projetos propostos em 2003 que, na data de 

conclusão deste trabalho (novembro de 2016), ainda estão tramitando pelo 

Congresso. 

 

3.2 Classificações dos Projetos de Lei 

 

Os projetos de lei foram classificados e tabelados para facilitar o 

processamento dos dados e o cruzamento com os financiamentos de campanha 

examinados no Capítulo 2. As análises de todos os projetos se encontram no Anexo 

A, ao final deste trabalho. 

A classificação apresenta dois eixos principais. O primeiro procura 

estabelecer se o projeto de lei afeta empresas diretamente, indiretamente ou não.  

Caso o projeto de lei não afete o setor empresarial, ele é classificado como 0. Caso 

afete, mas de forma indireta, como, por exemplo, um projeto de lei que vise 

modificação de carga tributária ou nas leis trabalhistas, ele é classificado como 1. Se 

o projeto afetar empresas de forma direta, ou seja, se versar sobre um setor, ou 

modificar algo de um setor empresarial diretamente, ele recebe a classificação 2. O 

segundo eixo é o interesse empresarial, e este afeta o sinal da numeração. Caso o 

projeto de lei favoreça interesses empresariais, a numeração será positiva, mas 

caso os contrarie, receberá o sinal de negativo. Obviamente, se um projeto for 

classificado no primeiro eixo como 0 (indiferente a empresas), ele não recebe sinal 

algum no segundo eixo. Sendo assim, temos as seguintes variações: 

2 – Beneficia diretamente empresas ou um setor empresarial.  

1 – Beneficia indiretamente empresas ou um setor empresarial. 

0 – Indiferente ao interesse empresarial. 

-1 – Entra em conflito indiretamente com interesses empresariais. 

-2 – Entra em conflito diretamente com interesses empresariais. 

Por exemplo, um projeto de lei que vise aumentar direitos trabalhistas, o que 

aumentaria impostos para as empresas, seria classificado como -1, pois entra em 

conflito com os interesses empresariais, mas de maneira indireta. Já um projeto que 

visa reduzir impostos sobre pessoa jurídica por qualquer motivo seria classificado 

como 2, pois vai ao encontro de interesses empresariais e afeta a empresa 

diretamente.  
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Essa classificação constitui-se da avaliação principal, no sentido de alinhar os 

projetos com a proposta do trabalho, em relação ao interesse empresarial. 

Subsequentemente, é feita a análise sobre quais setores empresariais são afetados 

pelo projeto em si. Novamente, se a classificação for 0, não há setor impactado, e 

portanto não há classificação dessa natureza. Caso o projeto impacte no setor 

empresarial de uma forma geral ou em três ou mais setores diferentes, recebe a 

classificação “vários”; caso contrário, o setor beneficiado é indicado explicitamente. 

Os setores aqui são os mesmos vistos no Capítulo 2. Dessa forma, podemos cruzar 

os dados de investimento destes setores nas campanhas com a forma como o 

projeto visa afetar tal setor. 

Alguns projetos tem o potencial de serem benéficos para interesses de 

determinados setores e prejudicial para os interesses de outros. A análise 

classificatória desse tipo de projeto seguiu duas linhas. A primeira observação diz 

respeito ao lado no qual seria causado o maior impacto: se no setor prejudicado ou 

no beneficiado. A segunda é a de qual setor está envolvido no financiamento de 

campanha do candidato e partido do candidato que propôs o projeto de lei em 

questão. Dessa forma, analisando-se onde seria causado o maior impacto e também 

qual setor empresarial está envolvido com o financiamento de campanha, a 

classificação do projeto é feita tanto em sua numeração quanto no sinal. 

São 305 projetos de lei ordinária apresentados pelos deputados do Rio 

Grande do Norte. Como há a possibilidade de um projeto ser apresentado com 

vários autores, alguns são assinados por mais de um deputado do estado, o que 

gera um total de 328 projetos. O Gráfico 50 apresenta o número de projetos 

apresentados por cada um dos deputados do estado, sendo solo ou em conjunto.  
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Gráfico 50 – Quantidade de Projetos de Lei por Deputado 

 

 

Como podemos ver, Sandra Rosado é a deputada que apresenta o maior 

número de projetos de lei ordinária, tendo quase o triplo de projetos que o segundo 

colocado, Fábio Faria. Dos 13 deputados, apenas Henrique Alves, Sandra Rosado e 

Fátima Bezerra foram eleitos nos três pleitos. Carlos Alberto Rosado também esteve 

nas três legislaturas, mas assumiu na de 2007-2010 após o falecimento de Nélio 

Dias, pois era suplente na coligação, não tendo sido eleito diretamente. Álvaro Dias, 

Iberê Ferreira, Ney Lopes, Rogério Marinho e Paulo Wagner foram deputados por 

apenas uma legislatura nesse período; Fábio Faria, Felipe Maia e João Maia 

estiveram em duas legislaturas. 

Como pode ser observado no Gráfico acima, porém, a quantidade de 

legislaturas não influi no número de projetos apresentados. Fábio Faria ocupa o 

segundo lugar em apresentação de projetos, enquanto Paulo Wagner apresentou 

mais projetos que Henrique Alves, por exemplo. 

O Gráfico 51 exibe os projetos de lei apresentados e assinados por um único 

autor e sendo ele do estado, ou seja, excluiu-se múltiplos autores, tanto do estado 

quanto fora dele. Nesse cenário, o número de projetos cai para 277 e tanto Álvaro 

Dias como Iberê Ferreira ficam com zero projetos apresentados.  
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Gráfico 51 – Projetos Apresentados por apenas um Deputado 

 

 

Podemos notar que a tônica acerca de projetos entre os deputados do Rio 

Grande do Norte é a apresentação solo. Tirando Fátima Bezerra, Henrique Alves e 

Nélio Dias, que apresentam uma queda maior, além dos dois que não apresentaram 

sozinhos, a redução do total dos outros deputados foi pequena, demonstrando que 

normalmente eles preferem assinar seus projetos dessa forma. 

O montante do financiamento também não influi na quantidade de projetos 

apresentados: Sandra Rosado consistentemente esteve em meio aos menores 

financiamentos dentre os eleitos e é a que mais apresenta projetos de lei, enquanto 

os que tiveram maior financiamento, como Henrique Alves e Felipe Maia, 

apresentam relativamente poucos projetos.   

Uma hipótese para explicar essa questão é a baixa taxa de aprovação desses 

projetos, conforme demonstra o Gráfico 52. De todos os projetos apresentados com 

participação dos deputados federais do Rio Grande do Norte nesse período, seja 

como autor participante ou principal, apenas 11 foram transformados em norma 

jurídica e 131 ainda se encontram em trâmite no final de 2016.  
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Gráfico 52 – Situação dos Projetos de Lei 

 

 

Mesmo se todos os projetos que estão em tramitação fossem transformados 

em norma jurídica, ainda perfariam metade do total dos apresentados. Há uma 

influência no fato do projeto de lei ser apresentado por um conjunto de deputados ou 

apenas por um, como demonstrado no Gráfico 53. À primeira vista pode parecer que 

na há, pois em números absolutos, dos 11 aprovados, 5 são solos e 6 são 

conjuntos, mas quando observa-se o universo total de projetos apresentados nos 

dois modelos, percebe-se que relativamente poucos projetos solos são aprovados, 

enquanto esse número entre os em conjunto eleva-se grandemente.  

Além de arquivado e aprovado (transformado em norma jurídica), há mais 

dois fins possíveis para os projetos, que são ser devolvido ao autor ou ser retirado. A 

devolução ao autor ocorre caso o projeto seja repetido ou haja algum erro que 

impeça seu avanço. Já o projeto ser retirado demonstra uma ação do próprio autor, 

que retira o projeto de circulação por iniciativa própria. 

Como pode ser visualizado no Gráfico, o número de projetos solos é bem 

maior que o de projetos em conjuntos: são 277 contra 51. Porém, quando se 

modifica essa variável, há uma diferença na situação dos projetos entre os solos e 

os coletivos. Enquanto apenas 1,81% dos projetos de lei apresentados de forma 

individual foram aprovados, o número cresce para 11,76% entre os projetos 

apresentados coletivamente. É importante ressaltar que essa apresentação conjunta 

envolve sempre um grande número de deputados, de vários estados diferentes. 
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Pode ser que essa pluralidade e esse peso influenciem positivamente na aprovação 

dos projetos, ou ao menos acelere o processo de trâmite. 

 

Gráfico 53 – Situação dos Projetos de Lei de Proposição Individual ou Coletiva 

 

 

Enquanto 41,52% dos projetos solos continuam em tramitação, esse número 

cai para 31,37% entre os conjuntos. O número de projetos arquivados, devolvidos ou 

retirados é praticamente o mesmo: 56,68% para os individuais contra 56,86% para 

os em grupo. Ou seja, o fato de um projeto ser proposto de forma coletiva não afeta 

sua taxa de arquivamento, mas provavelmente acelera sua aprovação ou rejeição. 

Isso é observado na diferença entre a taxa de aprovação e a taxa de projetos em 

trâmite entre os dois cenários.  

Vista a questão da quantidade de projetos por candidato e também a situação 

destes, fica a pergunta: será que a maioria dos projetos visa a beneficiar empresas? 

Como já foi dito, no financiamento total de todos os candidatos nas três eleições, 

32,76% do dinheiro é de origem de fonte jurídica, número que cresce para 63,70% 

no caso dos comitês, que se apresentam como um fonte de grande peso entre os 

candidatos. 

Cabe aqui uma ponderação muito importante: não é porque um projeto é 

benéfico aos interesses empresariais que ele será necessariamente contrário a 

outros interesses presentes na sociedade. Esses projetos podem ser benéficos ou 

prejudiciais a segmentos diversos, como o dos trabalhadores. Uma coisa não é 

oposta a outra: ser benéfico a um setor não implica em ser prejudicial a outro e vice-

versa. Esse tipo de conceituação moral apenas atrapalha e empobrece a análise 
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acerca da questão mais ampla: se há influência pela origem do recurso, e se há, até 

onde vai essa influência. 

A construção será realizada por partes. Inicialmente será analisada a questão 

geral dos projetos, dividindo-os em cada ponto da classificação. Posteriormente, o 

exame será particularizado, investigando-se individualmente cada autor dos 

projetos, o que permitirá observar também se os deputados que receberam maior 

verba de empresas apresentam maior número, proporcionalmente falando, de 

projetos que visem a beneficiar os interesses empresariais.   

 

Gráfico 54 – Classificação dos Projetos de Lei  

 

 

O Gráfico 54 demonstra o total dos projetos de lei, divididos de acordo com 

sua classificação, conforme o que já foi discutido neste Capítulo. Pode-se observar 

que a maioria (43,60%) dos projetos tem classificação 0, ou seja, são indiferentes 

aos interesses empresariais.  

Um dado importante que deve ser depreendido deste Gráfico é que, mesmo a 

classificação mais comum sendo 0, a maioria dos projetos de lei envolve sim o 

interesse empresarial. Enquanto 143 projetos são indiferentes a esses interesses, 

185 beneficiam ou são prejudiciais a estes. Em relação a esse último tipo de projeto, 

22,87% são contrários e prejudiciais, enquanto 33,54% são benéficos e estão de 

acordo com os interesses empresariais. É importante observar também a “escada” 

formada pelas classificações. A mais comum é 0 (43,60%), seguida por 1 (24,70%), 
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depois -1 (17,99%), então 2 (8,84%) e por fim -2 (4,88%). As benéficas sempre 

estão à frente de sua classificação oposta. Além disso, há mais projetos que afetam 

as empresas de forma indireta do que diretamente. Isso demonstra uma correlação 

positiva importante, pois apenas a classificação 1 já é maior que as duas 

classificações negativas somadas:  adicionando-se o número de projetos -2 com o 

de -1, obtém-se 75 projetos, enquanto só a classificação 1 apresenta 81 projetos.  

A quantidade relativa de projetos de lei que visam a beneficiar os interesses 

empresariais corresponde a mais de um terço (33,54%) do total, sendo 

percentualmente maior que o peso dos recursos da fonte “Pessoa Jurídica” no 

financiamento geral dos candidatos. Colocando-se dessa forma e ignorando as 

outras variáveis, seria possível afirmar que há uma correlação positiva entre 

financiamento empresarial e projetos de leis apresentados, mesmo com a baixa 

aprovação destes, e que o custeio de campanha realmente se apresenta como uma 

das formas das empresas manterem uma fonte de influência na política. Agir dessa 

forma, porém, significaria desprezar todas as outras variáveis e também as nuances 

acerca da atuação política, que são muitas. Aliado a isso, vemos também que o 

número de interesses prejudiciais é expressivo e não pode ser desconsiderado, 

assim como o dos indiferentes, que constituem quase a metade dos projetos 

apresentados.  

Assim, aprofundando a análise, o Gráfico 55 mostra o cruzamento entre a 

classificação dos projetos e a situação na qual eles se encontram. Como pode ser 

observado, entre os projetos aprovados, mais da metade são de classificação 0, Já 

em relação ao interesse empresarial, há um equilíbrio, com uma leve pendência 

para os projetos que beneficiam o interesse empresarial. 

Quando Mancuso (2007) analisa o impacto da agenda legislativa da CNI 

(Confederação Nacional da Indústria), ele chega à conclusão de que, apesar de ter 

influência no Congresso, a taxa de aprovação dos projetos que a CNI considera 

importantes é baixa, mas a taxa de arquivamento dos projetos que ela considera 

prejudiciais é alta. Em outras palavras, existe uma influência da CNI no Congresso, 

que pode ser visualizada por meio de sua agenda legislativa, mas não se trata de 

uma relação de nexo causal, e sim de uma correlação positiva que demanda levar 

outras variáveis em consideração.  
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Gráfico 55 – Classificação dos Projetos de Lei por Situação 

 

 

Em relação à situação dos projetos de lei, 46,56% dos que continuam em 

tramitação têm classificação 0, enquanto 24,43% possuem classificação negativa e 

29,01% classificação positiva. A taxa de tramitação entre positivo e negativo também 

é equilibrada, com uma pequena tendência positiva, ou seja, a favor dos interesses 

empresariais.   

A análise relativa auxilia na dos números absolutos. A Tabela 39 ajuda a 

compreender como está a situação dos projetos dentro de cada uma das 

classificações. 

 

Tabela 39 – Situação dos Projetos por Classificação 

Classificação Aprovada Arquivada Devolvida ao 
Autor 

Retirada Tramitando Total 
Geral 

-2 6,25% 50,00% 0,00% 0,00% 43,75% 100,00% 

-1 1,69% 50,85% 0,00% 5,08% 42,37% 100,00% 

0 4,20% 47,55% 3,50% 2,10% 42,66% 100,00% 

1 2,47% 65,43% 2,47% 1,23% 28,40% 100,00% 

2 3,45% 41,38% 3,45% 0,00% 51,72% 100,00% 

Total geral 3,35% 52,13% 2,44% 2,13% 39,94% 100,00% 

 

Metade de todos os projetos classificados como -2 foram arquivados, e essa 

relação é levemente maior na classificação -1, que também é a que demonstra ter o 

maior número de projetos retirados pelos próprios autores. A maior relação de 

arquivamento está na classificação 1 e a menor na 2, que também apresenta a 

maior probabilidade de continuar em tramitação, com mais da metade de seus 

projetos ainda nessa situação.  
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Mais da metade dos projetos de lei com classificação negativa são 

arquivados, o que demonstra uma correlação positiva entre financiamento 

empresarial e ação do deputado no Congresso, embora esse vínculo também 

apresente uma correlação negativa, já que mais da metade dos projetos com 

classificação positiva também se encontra arquivada. Porém, ao se examinar cada 

classificação individualmente, incluindo a influência no interesse empresarial na 

análise, seja de forma direta ou indireta, o quadro se altera. A taxa de arquivamento 

dos projetos com classificação 1 é a maior, chegando a quase dois terços, 

apresentando também a menor taxa de tramitação. Como pode ser observado, é 

muito mais provável que deputados apresentem um projeto de classificação 1, mas 

as chances desse projeto ser arquivado também são maiores. Dentre as hipóteses 

para esse fenômeno, destaca-se a possibilidade de um projeto ser altamente 

benéfico a um setor e levemente prejudicial a outros, o que ainda o classificaria de 

forma positiva, tendo os últimos maior influência.  

A classificação 2, porém, não apresenta o mesmo padrão. Esses projetos, 

que visam a beneficiar diretamente os interesses empresariais, apresentam a menor 

taxa de arquivamento e a maior taxa de tramitação, com mais da metade dos 

projetos nessa situação, o que demonstra uma correlação positiva importante. 

Quando esses dados são confrontados com os de sua contraparte negativa, a 

classificação -2, a correlação se intensifica, pois os projetos de classificação 2 

assomam quase o dobro dos de -2 e possuem maiores chance de continuar 

tramitando, ou seja, de serem eventualmente aprovados.  

Para uma análise mais aprofundada, faz-se necessário visualizar a 

classificação dos projetos de lei apresentados por cada um dos deputados, 

observando assim quais são os que produzem projetos com maior potencial 

benéfico para as empresas e quais fazem o contrário. Os Gráficos 55 e 56 permitem 

compreender a dinâmica dos deputados acerca da apresentação dos projetos. O 

Gráfico 55 exibe a soma de todos os projetos apresentados pelos deputados: se o 

resultado total for positivo, significa que seus projetos tendem a ser em sua maioria 

benéfico a interesses empresariais, se for negativo, tendem a ser prejudiciais. Já o 

Gráfico 56 demonstra a quantidade de projetos em cada uma das classificações, por 

deputado. 

Para uma melhor visualização, a Tabela 40 demonstra o peso da fonte 

“Pessoa Jurídica” no financiamento total dos candidatos, o que possibilita uma 
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comparação mais precisa entre os recursos empresariais e a apresentação dos 

projetos de leis. 

 

Tabela 40 – Fonte “Pessoa Jurídica” relativa ao Financiamento Total do Candidato 

Candidato Porcentagem da Fonte 

Álvaro Dias 19,39% 

Carlos Alberto Rosado 55,91% 

Fábio Faria 41,89% 

Fátima Bezerra 50,17% 

Felipe Maia 44,20% 

Henrique Alves 23,48% 

Iberê Ferreira 5,95% 

João Maia 5,92% 

Nélio Dias 12,88% 

Ney Lopes 96,15% 

Paulo Wagner 3,76% 

Rogério Marinho 38,03% 

Sandra Rosado 40,09% 

 

É importante ressaltar que nem todos os candidatos foram eleitos nos 3 

pleitos, o que causa um impacto no número final de cada um, ainda que relativizado, 

pois a porcentagem diz respeito ao financiamento do próprio candidato. Para uma 

melhor discussão acerca da dinâmica dos financiamentos, ver o Capítulo 2. 

 

Gráfico 55 – Soma da Classificação dos PL por Deputado 

 

 

Todos os deputados, à exceção de Paulo Wagner e Sandra Rosado, 

apresentam uma soma positiva no que tange à classificação dos projetos de lei. Isso 

significa que, de todos os projetos apresentados por cada deputado, há uma balança 

que pende no sentido benefício a interesses empresariais.  
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Isso não significa que os deputados e deputadas não apresentem projetos 

que entrem em conflito com interesses empresariais. Como será visto no próximo 

Gráfico, isso comumente acontece, não sendo um evento raro. No entanto, há uma 

prevalência de projetos que beneficiam esses interesses. 

Deve-se observar se as maiores somas correspondem a candidatos que 

apresentaram a fonte “Pessoa Jurídica” com grande peso em seu financiamento 

geral. Carlos Alberto Rosado apresenta 29 projetos com a soma de 19, a maior entre 

todos os candidatos. O menor peso é de Paulo Wagner, que possui um total 

negativo de -5. Ney Lopes, o candidato com o maior peso relativo dessa fonte de 

recursos financeiros em seu financiamento, apresentou 11 projetos e a soma de 5. 

Fátima Bezerra teve o terceiro maior peso relativo e a soma de 3. Porém, 

provavelmente, a mais destoante seja Sandra Rosado, que teve mais de 40% de 

peso da fonte no financiamento geral e apresenta a menor soma, -10.  O Gráfico 55 

auxiliará a análise desses dados. 

Com os dados dos dois gráficos, é possível esclarecer melhor a apresentação 

dos projetos pelos candidatos, sobretudo ao serem cruzados com as informações da 

Tabela 40. A soma permite ter uma visão geral acerca da tendência dos projetos de 

serem benéficos ou não às empresas e do número absoluto de projetos 

apresentados por classificação, e assim sobre a possibilidade de um projeto ser 

aprovado ou, ao menos, estar em tramitação.  

Dez candidatos possuem projetos de lei com classificação 2, e apenas 4 com 

classificação -2. Somente um deputado não apresenta projeto com classificação 1 e 

três deputados não apresentam com classificação -1 nem 0.  
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Gráfico 56 – Quantidade de Projetos dos Autores por Classificação 

 

 

Cinco deputados possuem um maior número de projetos classificação 0, mas 

apenas dois têm maioria absoluta nessa classificação. Isso quer dizer que, somados 

positivos e negativos, os projetos indiferentes aos interesses empresariais ainda 

prevaleceriam.  

Ney Lopes ostenta uma soma relativamente baixa para o montante de 

recursos de “Pessoa Jurídica” que recebeu, mas possui apenas um projeto com 

classificação negativa e seis positivos. Álvaro Dias e Iberê Ferreira apresentaram 

poucos projetos de lei, todos assinados em conjunto com outros deputados e de 

classificação positiva, mesmo que o peso do financiamento de “Pessoa Jurídica” não 

tenha sido decisivo em seus respectivos financiamentos. Isso pode se dar por fator 

de espectro ideológico do partido ao qual o deputado pertence, como dito por 

Ribeiro et al. (2011), como também por posição pessoal. Outro que apresenta 

nenhum projeto de classificação negativa e maioria positiva é Rogério Marinho, para 

o qual os recursos empresariais perfizeram mais de um terço do financiamento de 

campanha, formando a maior fonte de recursos. 

Nélio Dias apresentou ao todo sete projetos, sendo seis deles com 

classificação positiva e apenas um com classificação negativa. Porém, o peso de 

dinheiro empresarial em seu financiamento total não chega a 15%. A maior parte 

veio de “Partido e Comitê Financeiro”, com “Recursos Próprios” em segundo lugar. 
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Ames (2003) e Samuels (2002; 2003) comentam que boa parte da bancada 

brasileira se autorrepresenta, e como pode ser visto na biografia desse candidato no 

Capítulo 2, ele possui uma forte ligação com o setor empresarial. 

Felipe Maia tem em “Pessoa Jurídica” sua segunda principal fonte de 

financiamento, sendo a maior “Partido e Comitê Financeiro”, com uma diferença de 

um pouco mais de 5% entre as duas. A maioria absoluta de seus projetos apresenta 

classificação 0. Os que afetam o interesse empresarial são em quase sua totalidade 

de benefício a esses interesses. Não há qualquer projeto que seja diretamente 

prejudicial aos interesses empresariais, mas dois são diretamente benéficos. É 

importante lembrar que esse candidato não recebeu nenhuma entrada em “Pessoa 

Física” em 2010, sendo a única que vez que aconteceu nas três eleições. A 

dinâmica do seu financiamento o colocaria como um deputado com forte tendência a 

defender interesses empresariais e fortemente ligado ao seu partido, o que parece 

se confirmar pelo padrão dos projetos apresentados. 

 Henrique Alves também tem “Partido e Comitê Financeiro” como sua 

principal fonte e “Pessoa Jurídica” como a segunda, mas a diferença entre as duas é 

bem mais acentuada, chegando a quase 40%. A maioria absoluta de seus projetos 

também é de classificação 0, e os que não são indiferentes aos interesses 

empresariais pendem para a classificação positiva, tendo o dobro da quantidade dos 

de classificação negativa.  

Fábio Faria, que demonstra um peso similar de recursos de fonte jurídica em 

seu financiamento, constituindo-se de sua principal fonte, com a segunda sendo 

“Pessoa Física”, demonstra um maior equilíbrio. O maior número de projetos é de 

classificação 0, mas não é a maioria absoluta. Já os projetos que afetam interesses 

empresariais pendem levemente para o benefício: a diferença é de apenas dois 

projetos, o que garante a pontuação positiva de 2. 

Sandra Rosado e Paulo Wagner, os únicos cuja soma totalizou um resultado 

negativo, realmente apresentam mais projetos com classificação negativa. Todos os 

outros deputados não apenas apresentaram a soma positiva, como também maior 

número de projetos positivos.  

Paulo Wagner ostenta o menor peso de fonte de “Pessoa Jurídica”. Sandra 

Rosado já apresenta um peso alto, o que demanda uma análise mais criteriosa, já 

que ela foi eleita nos três pleitos. Como pode ser visto no Capítulo 1, em 2002 ela 

não recebeu financiamento de “Pessoa Jurídica”, o que se alterou em 2006, mesmo 
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não sendo a fonte de maior peso. Somente em 2010 a fonte de fato ganhou 

protagonismo nas receitas, tornando-se a maior do financiamento, o que 

desequilibrou o financiamento total. A isso podemos acrescentar o fato de que 

durante as três legislaturas ela apresentou 133 projetos de lei. Será que houve 

alguma variação no padrão de apresentação dos projetos da deputada em relação à 

classificação durante os anos em que ela exerceu o cargo por conta do aumento do 

peso de recursos empresariais nas campanhas? O Gráfico 57 mostra a quantidade 

de projetos por ano e a variação de classificação destes ao longo das legislaturas da 

deputada. 

 

Gráfico 57 – Variação da Classificação dos Projetos de Lei de Sandra Rosado 

 

 

A primeira coisa a ser notada é que a maioria dos projetos foi apresentada 

pós-eleição de 2010. Foram 46 projetos nas duas primeiras legislaturas (2003-2010) 

e 87 na última (2011-2014). O número de projetos de classificação positiva 

aumentou nessa última legislatura, mas os de classificação negativa cresceram na 

mesma proporção, já que a soma nesses dois períodos é a mesma: -5. O que 

ocorreu foi um crescimento no número de projetos apresentados, que em 4 anos foi 

quase duas vezes maior que nos 8 anos anteriores. Não houve, porém, uma 

variação no padrão de classificação dos projetos apresentados. 

Aparentemente, o fato do financiamento empresarial ter se ampliado não 

afetou a ação da deputada no que tange à apresentação de projetos de lei ordinária. 
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O fato de haver mais recursos provenientes de “Pessoa Jurídica” não fez com que a 

classificação pendesse para o benefício de interesses empresariais, nem mesmo 

alterou o padrão de apresentação de projetos. 

Neste momento é importante visualizar os setores mais impactados com os 

projetos de lei apresentados, o que será feito com 4 gráficos. O primeiro, Gráfico 58, 

mostrará a soma da classificação dos projetos por setor empresarial, o que permitirá 

observar quais foram os setores mais beneficiados com os projetos de lei e quais os 

mais prejudicados. O Gráfico 59 demonstra a relação entre a classificação dos 

projetos com os setores afetados por estes. É importante ter em mente as Tabelas 

36 e 38, pois elas demonstram o peso de cada setor dentro da fonte “Pessoa 

Jurídica” no financiamento dos candidatos e dos comitês, respectivamente. Isso 

permitirá visualizar um panorama geral acerca de como os projetos afetam os 

setores e comparar com o investimento dos setores a estes deputados. 

Posteriormente, os autores dos projetos serão adicionados ao cruzamento 

desses dados. Porém, por motivo de espaço e permitindo uma melhor análise, esse 

cruzamento será divido em dois gráficos: o 60 mostrará os projetos com 

classificação negativa e o 61 os de classificação positiva. Isso permitirá analisar a 

relação entre autor e setor empresarial de forma pormenorizada.  

O primeiro ponto a ser observado é que 10 setores terminaram com uma 

soma positiva, enquanto sete tiveram um total negativo. Outro ponto interessante é 

que quatro setores apresentam somas maiores que 10, com o máximo de 19 do 

Agronegócio, e uma média de 6,9. Dois setores têm soma -5 ou menos, sendo a 

menor o -6 da Mídia, com média de -2,1. Apenas um setor, Construção, tem a soma 

de 0. Isso demonstra que o impacto positivo aos setores beneficiados é mais 

acentuado do que impacto negativo aos setores prejudicados. Há uma correlação 

importante aqui, pois quando a questão é positiva ela tende a ser maior do que 

quando negativa, em uma relação que se assemelha a uma maximização de lucros 

e minimização de prejuízos. 
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Gráfico 58 – Soma das Classificações por Setor Empresarial 

 

 

É interessante notar que o setor que mais investiu, tanto na campanha dos 

candidatos quanto nos comitês financeiros, o de Construção, apresenta soma 0, ou 

seja, existem sim projetos de lei visando esse setor, mas de maneira balanceada. O 

alto volume de recursos provenientes desse setor parece não ter pesado na criação 

dos projetos de lei, embora seja um investidor cujas aplicações vieram crescendo ao 

longo dos pleitos, como pode ser visto no Capítulo 2. 

Em contraposição, o setor que apresenta a maior soma é o Agronegócio, 

sendo que o impacto deste setor é de 0,43% no financiamento total dos candidatos e 
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que acabam por afetar esse setor, e a grande maioria de forma positiva, como a 

própria soma demonstra. Isso é algo interessante, pois aponta uma correlação 
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Educação, com projetos que acabam por favorecer empresas deste setor, mesmo 

que não haja financiamento advindo dele. 
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Outro ponto muito importante é a soma do setor Salineiro. Este é o segundo 

setor que mais investe na campanha dos candidatos e tem uma soma positiva 

expressiva de 12. Conforme apresentado no Gráfico 59, não há projetos de lei que 

acabem por contrariar os interesses deste setor.  

 

Gráfico 59 – Classificação dos Projetos por Setor Empresarial 
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que interferem em interesses empresariais, 59 apresentam a classificação Vários. 

Desse total, 35 têm a classificação positiva e 24 negativa. Isso se reflete inclusive 

em sua soma de 11, a quarta maior.  

Como colocado acima, o setor de Construção apresenta soma 0, o que 

significa que há projetos que impactam nesse setor, mas de forma balanceada. O 

Gráfico 59 demonstra que foram apresentados um projeto classificado como 1 e 

outro como -1. Além da soma ser 0, há poucos projetos afetando esse setor, o que 

demonstra uma correlação negativa entre financiamento e projetos, pois não são 

apresentados projetos que possam impactar tal setor. 

Aprofundando a análise acerca do setor Salineiro, pode-se observar que não 

há nenhum projeto negativo que vise a ou afete esse setor em específico. Esse 

fenômeno acontece em apenas três setores: Salineiro, Tratamento de Resíduos e 

Terceirização, mas esses dois últimos são afetados por apenas um projeto cada, 

enquanto o Salineiro é impacto por 10 projetos. Há uma variável neste setor que não 

existe no de Construção, por exemplo: o peso econômico das empresas e a 

proximidade destas. A empresas deste setor atuam, estão lotadas e são 

majoritariamente do estado do Rio Grande do Norte, diferente da maioria das 

empresas do setor de Construção. Visto dessa forma, a proximidade da empresa 

com o deputado e sua base eleitoral pode ser um fator positivo para a apresentação 

de projetos favoráveis. 

Outros dois setores que têm importância econômica no estado são 

Combustível/Energia e Biocombustível/Bioenergia57. Este último engloba as 

empresas de energias renováveis, como energia eólica e energia solar. O Rio 

Grande do Norte é o maior produtor de gás e petróleo em terra do Brasil, sendo 

fonte, respectivamente, de 26,7% e 7,5% do total nacional dessas matérias-primas58, 

além de gerar 2,55% do petróleo brasileiro e ser o maior produtor de energia eólica 

do país59. Porém, quando se analisam os projetos, o primeiro setor apresenta soma 

negativa e é o único a possuir apenas projetos com classificações negativas, 

enquanto o segundo apresenta dois projetos de cada classificação e totaliza uma 

soma final de 1.  

                                                           
57 Resolvemos deixar esses setores separados por entender que na atual conjuntura há uma divergência de 

interesse entre eles, já que um se encontra com um mercado consolidado no qual o outro tenta entrar como 

alternativa. 
58 <http://brasilescola.uol.com.br/brasil/economia-rio-grande-norte.html>. Acesso em: 23 jul. 2016. 
59 <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/06/rn-e-o-maior-gerador-de-energia-eolica-do-

brasil-aponta-ibge.html>. Acesso em: 23 jul. 2016. 
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Por meio de uma análise mais aprofundada, porém, observa-se que o 

crescimento dos parques eólicos se deu há relativamente pouco tempo, com um 

crescimento expressivo a partir de 201060. Dessa forma, esse setor não possuía 

presença forte em nenhuma das campanhas estudadas nem durante as primeiras 

legislaturas. Mesmo com a consolidação desse setor, é preciso levar em conta que, 

mesmo que os parques eólicos sejam situados no estado, a empresa não é 

originária e nem tem sua central neste, como também é o caso das empresas de 

Combustível/Energia. 

É importante também explorar aqui a questão dos projetos de lei ligados ao 

setor de Educação, pois este apresenta a segunda maior soma e apenas dois 

projetos de classificação negativa. Como visto, não há nenhum financiamento 

proveniente desse setor empresarial em específico, o que demonstra uma 

correlação negativa entre financiamento de campanha e projetos de lei. Porém, é 

necessário entender o que se passava na época para entender algumas variações. 

Em 1999, foi criado o programa FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior), programa operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e pelo 

Banco do Brasil, que se destina a fornecer empréstimos a alunos matriculados no 

ensino superior privado a baixos juros e com um longo plano de pagamento pós 

término do curso. Esse programa foi aprofundado nas legislaturas estudadas. Além 

dele, em 2004, foi criado o PROUNI, programa do governo federal que concede 

bolsas integrais em universidades privadas a alunos de baixa renda, sendo que 

essas universidades recebem incentivos fiscais do governo para o oferecimento 

dessas bolsas. Almeida (2010) coloca que ambos os programas, mas em especial o 

PROUNI, acabam por fazer uma transferência de uma verba que poderia ser 

aplicada no ensino público para o ensino superior privado, criando assim uma fonte 

de lucro para os grupos empresariais do ensino superior lucrativo. Em uma 

entrevista à Carta Capital, feita em 2014, ele comenta que mais de 40% do 

faturamento do maior grupo educacional privado do país são provenientes desses 

dois programas estatais, demonstrando seu peso para as empresas. Dessa forma, 

                                                           
60 De 2010 até 2014, a energia eólica teve um crescimento de 461%. Em 2009 o estado contava com 13 Parques 

Eólicos em funcionamento, sendo que em 2015 já passou a contar com 97 funcionamento, com uma projeção 

para 412 para 2020. Dados disponíveis em: <http://cerne.org.br/bons-ventos-impulsionam-eolicas-no-rn/> 

Acesso em: 28 jul. 2016. 
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esses programas são de grande valia para o setor empresarial educacional, pois tem 

um impacto positivo enorme em suas receitas e poucas obrigações61. 

Esses programas são de grande importância para os alunos, pois propiciam 

uma chance de ingressar no ensino superior, além do já mencionado impacto 

positivo nas receitas das empresas do setor. Os projetos de lei apresentado pelos 

deputados nas legislaturas estudadas em sua grande maioria visavam uma 

ampliação tanto do FIES como do PROUNI, o que é julgado como algo positivo para 

as empresas do setor, dado o crescimento em suas receitas devido ao ingresso de 

novos alunos e/ou menos burocratização desses programas. 

 

Gráfico 60 – Projetos de lei de classificação negativa por setor e autor 

 
                                                           
61 <http://www.cartacapital.com.br/educacao/prouni-criou-milionarios-em-troca-de-ma-qualidade-na-educacao-

7396.html>. Acesso em: 30 jul. 2016.  
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O Gráfico 60 cruza os dados entre os projetos de lei classificados 

negativamente com seus autores e com os setores afetados. O mesmo ocorre no 

Gráfico 61, porém com os projetos classificados de forma positiva.  

Após isso, o Gráfico 62 irá apresentar a soma das classificações por autor em cada 

setor. Isso permitirá visualizar onde e como os projetos dos autores impactam 

nesses setores, cruzando com o financiamento empresarial recebido por estes. Será 

possível então examinar se há uma correlação entre o financiamento empresarial de 

um candidato com projetos que beneficiem ou prejudiquem o setor ao qual a 

empresa financiadora pertença.  

 

Gráfico 61 – Projetos de Lei de Classificação Positiva por Setor e Autor 
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Como já tinha sido visualizado nos Gráficos 58 e 59, há muito mais projetos 

beneficiando interesses empresariais do que o contrário. Porém, esses dois últimos 

Gráficos deixam mais claro ainda o fato de que há autores que não apresentam 

projetos de classificação negativa, enquanto o oposto não existe. Há também bem 

mais autores que apresentam projeto de classificação 2 do que -2, o que quer dizer 

que quando um deputado apresenta um projeto que afete diretamente os interesses 

empresariais, é bem mais comum que seja beneficiando do que prejudicando. 

 

Gráfico 62 – Soma das Classificações dos Projetos de Lei por Setor e Autor 
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Álvaro Dias e Iberê Ferreira apresentam apenas projetos de classificação 

positiva. Álvaro tem um projeto beneficiando tanto o setor Salineiro quanto o 

Comercial, e mais de um terço da sua receita no ano que se elegeu veio exatamente 

do setor Comercial. Já Iberê tem projetos beneficiando o setor Salineiro, Comercial e 

o Agronegócio, apesar dos recursos de “Pessoas Jurídica” de seu financiamento 

terem advindo completamente do setor de Construção.  

Paulo Wagner quase não recebe recursos da fonte “Pessoa Jurídica”, fonte 

que representou apenas 3,76% do total dos recursos obtidos para a sua campanha 

de 2010, na qual concorreu e foi eleito. Os setores que doaram são de Comércio 

(30,94% do total da fonte) e Publicidade (69,06% do total da fonte). Ele, junto com 

Sandra, são os deputados que apresentam mais projetos prejudiciais aos interesses 

empresariais, e seu único projeto benéfico ao interesse empresarial é um que afeta 

vários setores. Dois de seus projetos são prejudiciais indiretamente ao setor 

Comercial. É importante ressaltar que todos os projetos desse deputado afetam as 

empresas de forma indireta.  

Ney Lopes se elegeu apenas em 2002, não concorrendo em 2006 nem em 

2010, e teve quase todo o seu financiamento de campanha (96,15%) advindo da 

fonte “Pessoa Jurídica”, como já foi analisado no Capítulo 2. Esses dados fazem 

dele o candidato que mais recebeu recursos dessa fonte. É interessante notar que 

dos 7 projetos apresentados pelo deputado, 6 sejam benéficos aos interesses 

empresariais e apenas 1 seja prejudicial. Deve-se ressaltar também que todos 

afetam as empresas de forma indireta. 

 

Tabela 41 – Financiamento por Setor Empresarial: Ney Lopes 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Construção R$    90.000,00 19,01% 

Papel R$    72.418,81 15,30% 

Ticket R$    40.000,00 8,45% 

Financeira R$    90.000,00 19,01% 

Advocacia R$    30.000,00 6,34% 

Conglomerado R$    15.000,00 3,17% 

Comércio R$    60.000,00 12,68% 

Farmacêutico R$    15.000,00 3,17% 

Têxtil R$    10.000,00 2,11% 

Biocombustível/Bioenergia R$    30.000,00 6,34% 

Editorial R$    20.924,00 4,42% 

Total R$  473.342,81 100,00% 

 

O único projeto classificado como prejudicial aos interesses empresariais 

afeta vários setores, mas outros três benéficos possuem a mesma classificação. Os 



180 
 

outros setores que são afetados beneficamente são o de Comércio, de Mídia e 

Salineiro. 

Rogério Marinho se elegeu em 2006, concorrendo à reeleição em 2010, mas 

não sendo bem sucedido. Como visto no Capítulo 2, a fonte “Pessoa Jurídica” 

possui grande importância, equivalendo a 38,03% do total de receita desta eleição. 

 

Tabela 42 - Financiamento por Setor Empresarial: Rogério Marinho 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$              4.986,50 5,23% 

Comércio R$            28.600,00 29,98% 

Serviços R$              1.800,00 1,89% 

Alimento R$            60.000,00 62,90% 

Total R$            95.386,50 100,00% 

 

O deputado apresenta apenas projetos de classificação positiva. Quatro 

projetos são indiretamente benéficos a vários setores, enquanto um é diretamente 

benéfico a essa classificação generalista. Um setor específico que recebe projetos 

do deputado é o de Educação: um sendo indireto e dois o afetando diretamente. 

Esse setor não aparece como investidor, como demonstra a tabela acima, mas a 

educação é um recurso discursivo importante a esse deputado, talvez pelo fato dele 

já ter sido professor. 

Como visto anteriormente neste Capítulo, João Maia apresentou poucos 

projetos que afetassem setores empresariais, sendo apenas 2: um indiretamente 

prejudicial aos interesses do setor de Saúde e outro diretamente benéfico aos 

interesses do setor de Mídia. Em relação ao financiamento do deputado, eleito em 

2006 e reeleito em 2010, apenas na primeira eleição ele recebeu recursos de fonte 

“Pessoa Jurídica”, correspondente a 18,30% do financiamento desse ano, 5,92% se 

somadas as duas eleições, e não houve nenhum recurso proveniente de um desses 

dois setores. É importante ressaltar que João Maia é um empresário e grande parte 

das suas campanhas foi financiada por meio da fonte “Recursos Próprios”.  

O financiamento total de Carlos Alberto Rosado, somando as receitas das 

eleições de 2002 e 2010, apresenta 55,91% de seus recursos totais provenientes de 

“Pessoa Jurídica”, o que o faz ser um candidato dependente desse tipo de fonte. 

Essa é uma hipótese para explicar porque apenas dois projetos apresentados pelo 

autor vão de encontro aos interesses empresariais, um indireta e o outro 

diretamente, atingindo vários setores e não um em específico. 
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Tabela 43 - Financiamento por Setor Empresarial: Carlos Alberto Rosado 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Construção R$           147.800,00 40,58% 

Saúde R$             15.000,00 4,12% 

Salineiro R$           131.500,00 36,11% 

Comércio R$             14.000,00 3,84% 

Gráfica R$                  885,00 0,24% 

Combustível/Energia R$             50.000,00 13,73% 

Financeira R$               5.000,00 1,37% 

Total R$          364.185,00 100,00% 

 

O setor que mais investe é o de Construção, e o candidato apresenta um 

projeto que beneficia indiretamente o setor, mas isso é incipiente para qualquer tipo 

de afirmação categórica. Porém, o segundo maior investidor, pouco atrás do 

primeiro, é o Salineiro, e o candidato apresenta dois projetos que beneficiam 

diretamente tal setor. Talvez o fato de ser de Mossoró, a cidade que sedia a maioria 

das empresas salineiras, seja um fator que pese positivamente para o candidato 

apresentar essas propostas. Carlos Alberto Rosado também apresenta projetos que 

beneficiam os interesses de vários outros setores, sendo o candidato com maior 

soma entre os deputados. 

O peso da fonte “Pessoa Jurídica” não é grande nas campanhas de Nélio 

Dias. Ele recebeu financiamento dessa fonte apenas em 2006, quando venceu a 

reeleição. Nesse ano, a fonte teve o peso de 16,37%, caindo para 12,88% quando 

se examina a receita agregada das eleições de 2002 e 2006. 

  

Tabela 44 - Financiamento por Setor Empresarial: Nélio Dias 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Comércio R$       22.000,00 51,16% 

Construção R$       20.000,00 46,51% 

Editora R$         1.000,00 2,33% 

Total R$       43.000,00 100,00% 

 

O único projeto prejudicial aos interesses empresariais é um que afeta 

indiretamente o setor Vários, ou seja, um projeto generalista em relação aos setores 

empresariais. O setor que mais recebe projetos benéficos, dois indiretos e um direto, 

é o do Agronegócio, que não investe na campanha do deputado. Porém, ao analisar 

a biografia do candidato, percebe-se sua ligação com a área, sendo inclusive uma 

liderança ruralista e presidindo associações com estes fins. Outros setores 

beneficiados pelos deputado são o Salineiro e o de Comércio. 
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Como visto no Capítulo 2, a fonte “Pessoa Jurídica” é importante para Fábio 

Faria, representando 41,89% do financiamento total do deputado nas duas eleições 

em que foi eleito no período estudado. Como visto anteriormente neste Capítulo, ele 

é o segundo deputado mais prolífico na apresentação de projetos.  

 

Tabela 45 - Financiamento por Setor Empresarial: Fábio Faria 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$               125.000,00 14,71% 

Comércio R$                 43.440,00 5,11% 

Financeiro R$                   2.700,00 0,32% 

Biocombustível/Bioenergia R$                 10.000,00 1,18% 

Produtora R$                      200,00 0,02% 

Construção R$               260.000,00 30,61% 

Farmacêutica R$                      500,00 0,06% 

Consultoria Empresarial R$                 50.000,00 5,89% 

Alimento R$               131.935,00 15,53% 

Imobiliário R$               106.000,00 12,48% 

Salineiro R$                 95.000,00 11,18% 

Transporte R$                      400,00 0,05% 

Editora R$                      300,00 0,04% 

Serviço R$                   9.000,00 1,06% 

Agronegócio R$                15.000,00 1,77% 

Total R$              849.475,00 100,00% 

 

Interessante notar que mesmo com o peso dos recursos empresariais, Fábio 

Faria é o deputado mais equilibrado na questão do interesse empresarial, com 13 

projetos de classificação negativa e 15 de classificação positiva, resultando numa 

soma final positiva. Nesse ponto, não há como fazer uma diferenciação qualitativa 

acerca desses projetos, pois os projetos positivos podem ter um impacto muito maior 

e mais profundo que os negativos, por exemplo. 

Educação é o setor com maior número de projetos benéficos, apesar de não 

haver financiamento desse setor. A soma de projetos para o setor de comércio é 0, e 

ele é um dos poucos que não apresentou nenhum projeto de lei para o setor 

Salineiro, apesar deste ter um certo peso na fonte “Pessoa Jurídica”. Apesar do 

peso do setor Imobiliário, quarto maior investidor de campanha, o único projeto 

apresentado impacta indiretamente e de forma negativa este setor. 

Fábio Faria serve como exemplo de uma fraca relação entre financiamento 

por setor empresarial e apresentação de projetos de lei, caso isolemos apenas essa 

variável. Porém, de uma forma geral, ele mantém a correlação por pender a 

apresentar projetos benéficos aos interesses empresariais. Os projetos de lei 
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ordinários são apenas uma dentre várias ações dos deputados que podem ou não 

ser benéficas a setores empresariais. 

O financiamento eleitoral total de Felipe Maia, somando as eleições de 2006 e 

2010, também apresenta um peso importante da fonte “Pessoa Jurídica”, sendo a 

segunda maior, com 44,20% do total. A maior fonte é “Partido e Comitê Financeiro”, 

que também recebe grande parte dos recursos de origens empresariais.  

  

Tabela 46 - Financiamento por Setor Empresarial: Felipe Maia 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Transporte R$             250.000,00 23,49% 

Construção R$             103.600,00 9,73% 

Comércio R$             145.300,00 13,65% 

Combustível/Energia R$                 5.100,00 0,48% 

Salineira R$             130.000,00 12,21% 

Imobiliária R$               50.000,00 4,70% 

Turismo R$                    500,00 0,05% 

Terceirização R$               50.000,00 4,70% 

Alimento R$               40.000,00 3,76% 

Mineração R$             100.000,00 9,39% 

Metalúrgica R$             100.000,00 9,39% 

Têxtil R$               20.000,00 1,88% 

Financeiro R$               70.000,00 6,58% 

Total R$          1.064.500,00 100,00% 

 

 Felipe apresenta apenas dois projetos de classificação negativa, sendo que 

ambos afetam os setores de forma indireta: um o setor Vários, embora haja três 

projetos generalistas benéficos, um deles diretamente, e outro o setor Financeiro, 

que possui algum peso dentro da fonte “Pessoa Jurídica”. Os outros dois setores a 

receberem projetos que beneficiem o interesse empresarial são o de Educação (um 

indireto e outro direto) e o de Saúde (dois indiretos), que não investem na campanha 

do deputado. Não é possível estabelecer uma relação direta entre financiamento 

empresarial de campanha com o setor afetado pelos projetos de lei, isolando apenas 

essas duas variáveis. Porém, há um domínio de projetos de leis que beneficiam os 

interesses empresariais, e essa correlação não pode ser desprezada. 

Henrique Alves possui a maior receita de financiamento eleitoral somando os 

três pleitos. Na realidade, só seu financiamento de 2010 já assoma mais que o 

dobro do financiamento de todas as eleições de Fátima Bezerra e Sandra Rosado 

juntas. A fonte “Pessoa Jurídica” corresponde a 23,48% do total, sendo a segunda 

maior. Tendo em vista que 67,81% do financiamento do deputado provem da fonte 

“Partido e Comitê Eleitoral”, que também se alimenta majoritariamente de recursos 
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de origem empresarial, pode-se notar que esses recursos possuem grande 

importância no financiamento total de Henrique, mais do que a primeira fonte citada 

isoladamente sugere. 

 

Tabela 47 - Financiamento por Setor Empresarial: Henrique Alves 
Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Alimento R$              99.000,00 9,95% 

Financeira R$            100.000,00 10,05% 

Conglomerado R$            150.000,00 15,07% 

Comércio R$            105.000,00 10,55% 

Construção R$            300.000,00 30,15% 

Têxtil R$              10.000,00 1,00% 

Combustível/Energia R$              10.000,00 1,00% 

Mídia R$              91.758,00 9,22% 

Gráfica R$                   300,00 0,03% 

Metalúrgica R$            129.000,00 12,96% 

Total R$            995.058,00 100,00% 

 

Os setores que mais investem na campanha de Henrique não são os mais 

afetados pelos projetos do candidato. É interessante notar, porém, que de 6 

projetos, apenas 2 são prejudiciais aos interesses empresariais e de forma indireta. 

Apenas 1 é benéfico diretamente aos interesses empresariais, no caso ao setor do 

Agronegócio. Os outros setores afetados, indiretamente, são de Comércio, 

Imobiliário e Salineiro. Destes, apenas o setor de Comércio aparece investindo 

diretamente na campanha de Henrique, que foi deputado federal por 11 mandatos 

consecutivos, que também já havia sido líder de bancada e líder do partido. Cargos 

de liderança como esses tendem a atrair grande investimento nos financiamento de 

campanha, como já discutido por Borges (2012; 2013). 

O peso da fonte “Pessoa Jurídica” no financiamento de Fátima Bezerra é de 

50,17%, um pouco mais da metade dos recursos totais obtidos nas três eleições 

estudadas. A maioria dos projetos apresentados é benéfica aos interesses 

empresariais, especialmente quando impactam vários setores, apesar do único 

projeto que os impacta diretamente é prejudicial a estes.  
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Tabela 48 – Financiamento por Setor Empresarial: Fátima Bezerra 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Serviço R$         1.990,00 0,46% 

Construção R$     133.100,00 31,01% 

Alimento R$       16.000,00 3,73% 

Têxtil R$         1.000,00 0,23% 

Salineira R$     110.000,00 25,63% 

Combustível/Energia R$       80.000,00 18,64% 

Publicidade R$            150,00 0,03% 

Comércio R$       12.500,00 2,91% 

Saúde R$            500,00 0,12% 

Terceirização R$       24.000,00 5,59% 

Imobiliária R$       50.000,00 11,65% 

Total R$      29.240,00 100,00% 

 

O setor de Construção foi o que mais doou, mas não há projetos que 

impactem nesse setor. Isso também acontece com o setor de Combustível/Energia, 

que é o terceiro maior. O mesmo já não ocorre com o setor Salineiro, que é o 

segundo que mais investiu e tem um projeto que o afeta positiva e indiretamente, o 

que também acontece com o setor Imobiliário, que apresenta um peso importante. O 

único setor que um projeto Fátima Bezerra afeta positivamente e de forma direta é o 

de Cultura/Eventos, que não apresenta entradas na campanha da deputada.  

Sandra Rosado é a deputada que apresenta a menor soma nas 

classificações. Como já discutido anteriormente, mesmo com o crescimento da fonte 

“Pessoa Jurídica” de inexistente em 2002 para majoritária em 2010, o padrão da 

apresentação dos projetos da deputada não mudou. O investimento foi tanto em 

2010 que esta fonte representou 40,09% do financiamento total de Sandra. 

 

Tabela 49 – Financiamento por Setor Empresarial: Sandra Rosado 

Setor Valor Absoluto Porcentagem 

Combustível/Energia R$              15.839,86 4,80% 

Comércio R$                2.000,00 0,61% 

Saúde R$                2.500,00 0,76% 

Salineira R$            210.000,00 63,57% 

Tabaco R$            100.000,00 30,27% 

Total R$            330.339,86 100,00% 

 

Sandra Rosado apresenta projetos de lei para quase todos os setores 

empresariais impactados pelos deputados. A maioria desses projetos afeta os 

interesses empresariais de forma indireta. O setor de Comércio, Salineiro, 

Terceirização e de Tratamento de Resíduos foram os únicos impactados apenas de 

maneira positiva. Já os setores de Biocombustível/Bioenergia, Combustível/Energia, 

Financeiro, Saúde e Turismo só tiveram projetos com impactos negativos.  
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O setor Salineiro é o que mais investe na campanha da deputada, 

correspondendo a quase dois terços do financiamento total de origem jurídica. O 

setor Vários é mais afetado, mostrando que os projetos tentam ser mais 

generalistas, pendendo levemente para impacto positivo. O setor específico que 

mais tem projetos é o Agronegócio, com 4 negativos impactando indiretamente e 6 

positivos, 3 impactando indiretamente e 3 diretamente. 

Outro cruzamento importante a ser analisado é a questão do ano de proposta 

dos projetos com a classificação destes. Como foi demonstrado no Capítulo 2, o 

montante de dinheiro recebido nas campanhas cresceu de forma exponencial de 

2002 para 2010, e os recursos provenientes de fonte “Pessoa Jurídica” foram os 

principais responsáveis por este crescimento. A questão levantada é: será que o 

aumento deste financiamento fez crescer o número de projetos benéficos aos 

interesses empresariais? 

O Gráfico 63 realiza esse cruzamento. É esperado que o número de projetos 

de classificação positiva cresça com o passar dos anos, pois, como dito, o volume 

de recurso de empresa cresceu de eleição para eleição. Para melhor visualização e 

análise acerca dos impactos nos interesses empresariais, os projetos com 

classificação 0 não são colocados no gráfico. 

  



187 
 

Gráfico 63 – Projetos de lei de por classificação e ano de apresentação 
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mesmo retirando seus projetos do quadro (6 negativos e 1 positivo), a mudança no 

cenário ainda assim seria pouca. Como visto no Gráfico 57, essa legislatura é 

também quando Sandra Rosado apresenta a maioria dos seus projetos: 19 de 

classificação positiva e 24 de classificação negativa. 

A questão do financiamento, porém, não é a única variável. Caso seja isolado 

e observado apenas a variação acerca do montante de recursos empresariais 

investidos nas campanhas, perde-se de vista a totalidade da relação social. Em 

2010 começa a haver um intenso debate, previamente negligenciado, acerca da 

influência do poder econômico e do poder político por meio do financiamento de 

campanha, o que faz com que a sociedade comece a prestar atenção a essa 

questão. Uma hipótese do crescimento de projetos prejudiciais aos interesses 

empresariais e a diminuição dos favoráveis pode ser encontrada exatamente no fato 

desse debate começar a ganhar amplitude e profundidade dentro da sociedade 

brasileira, e também por campanhas encampadas tanto por partidos de esquerda e 

por parte do próprio governo no sentido de proibir investimento em campanha por 

parte de empresas. 

Porém, é interessante notar que nos anos imediatamente anteriores às 

eleições há um grande aumento de projetos com classificação positiva. No Gráfico 

63, é possível observar que 2005, 2009 e 2013 foram os anos nos quais houve a 

maior quantidade de apresentação de projetos de classificação positiva. 2013 

apresenta um grande número de classificação negativa, o que não ocorre nos dois 

outros anos citados, mas como já foi dito, essa legislatura como um todo apresenta 

alto índice desta classificação, e o referido ano destoa dentro da própria legislatura 

no quesito apresentação de projetos positivos, o que é um dado importante para a 

análise.  

Por fim, será realizada uma análise apenas dos projetos de leis aprovados 

que afetam os interesses empresariais. A análise será feita de forma qualitativa 

também, comentando sobre o projeto e a sua classificação. Isso permite visualizar e 

discutir a dimensão de um possível impacto do projeto dentro do setor afetado e 

também estabelecer algumas considerações qualitativas acerca deste impacto.  
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Gráfico 64 – Projetos de Lei Aprovados por Classificação, Ano, Autor e Setor 

 

 

Como visto anteriormente, foi aprovado um projeto de classificação -2, um de 

classificação -1, dois de classificação 1 e um de classificação 2. O Gráfico 64 

demonstra que apenas o de classificação -2 e 2 impactam um único setor, enquanto 

os outros são generalistas. 

O projetos serão analisados em ordem crescente. Inicia-se então com o de 

menor classificação, que é o de -2, apresentado de forma solo por Fábio Faria e com 

impacto no setor de Comércio. O projeto em questão é o 7409/2010, que legisla a 

respeito da revenda de veículos automotivos. O projeto, que foi transformado em 

norma jurídica, estabelece que as agências de automóveis devem tornar público e 

claro todo e qualquer tributo ou multa que um veículo possua. Dessa forma, os 

consumidores saberão acerca dessas obrigações antes do ato da compra do 

veículo. O projeto prevê também multa e punições aos estabelecimentos que não 

cumprirem com essa norma. 

Esse projeto foi classificado de forma negativa, pois aumenta a burocracia e 

as obrigações da empresa, o que elevaria o custo de venda, além de que a posse 

dessas informações pode acabar servindo para que os consumidores não comprem 
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o carro, afetando o lucro das revendedoras. Dessa forma, o projeto tornado lei 

interfere prejudicialmente nos dois pontos levantados acerca do interesse 

empresarial: tanto aumenta a intervenção estatal no mercado e na troca comercial, 

burocratizando e aumentando o esforço da empresa para venda, como também 

pode afetar negativamente o lucro. Como o projeto afeta diretamente as empresas, 

mesmo que seja uma parte de um setor, pois as revendedoras de carro pertencem 

ao setor maior Comércio, ele recebe a classificação mais baixa, que é de -2. 

O próximo projeto a ser analisado é o de classificação -1, apresentado por 

Henrique Alves em conjunto com deputados de outros estados e que afeta vários 

setores empresariais, sendo Henrique o principal autor. O projeto em questão é o 

84/2007 e legisla acerca do aumento de recursos e divisão do fundo partidário. 

Inicialmente, esse projeto pode parecer indiferente acerca dos interesses 

empresariais, e de fato ele não parece se incluir em nenhum dos dois pontos 

conceituados anteriormente. Porém, levanta-se aqui uma das discussões de 

Friedman (1962): não apenas o mercado deve estar separado do Estado, como o 

poder econômico deve estar acima do poder político, no controle deste. O mercado 

deve estar sempre vigilante para evitar a concentração de poder político e a 

intervenção do Estado. Assim sendo, o aumento de verba pública para os partidos 

os deixa menos conectados com a sociedade civil e com o mercado e menos 

dependentes de verba dessas fontes. Essa medida traria uma questão potencial de 

maior independência do poder político frente ao econômico, enfraquecendo este 

controle/vigilância que Friedman aponta. É interessante notar que esse projeto é de 

2007 e a campanha de 2010 apresentou, em relação ao pleito anterior, o maior 

crescimento de recursos do período estudado, especialmente empresariais. 

O projeto não tem como alvo as empresas, nem as afeta de forma direta. A 

contrariedade a respeito dos interesses dessas também não é algo visto de forma 

clara, porém há sim um potencial prejudicial, pois procura diminuir a influência do 

poder econômico frente ao partido e ao Estado. Dessa forma, a classificação é -1. 

O terceiro projeto é o 6244/2005, o primeiro positivo, classificado como 1. Foi 

apresentado por apenas por Sandra Rosado como única autora e afeta vários 

setores empresariais de forma a beneficiar seus interesses.  

O projeto simplesmente estabelece regras e critérios de alta significação para 

a criação de feriados em todo o território nacional, dificultando sua elaboração. Com 

a lei, a criação de um feriado tem que passar por um processo de audiências 
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públicas, realizadas com a presença de organizações e associações legalmente 

reconhecidas e ligadas aos segmentos interessados. Nessas audiências serão 

definidos esses critérios de alta significação e só então poderá haver a criação de 

feriados. 

Quando um feriado institucionalizado ocorre, as empresas e indústrias 

“perdem” um dia de produção, mas não deixam de pagar o salário aos seus 

funcionários. Dessa forma, quanto menos feriados, maior o lucro das empresas; 

quanto mais feriados, menor lucro. Como o projeto não afeta diretamente nem tem 

como alvo empresas de nenhum tipo, recebe a classificação de 1. 

O projeto 7639/2010 também recebeu a classificação 1. O projeto foi 

apresentado por Fátima Bezerra em conjunto a deputados de outros estados e afeta 

vários setores empresariais, com potencial benéfico. Fátima é uma das integrantes 

na assinatura, mas não a principal autora. 

O projeto legisla sobre a criação de Instituições Comunitárias de Ensino 

Superior (ICES) e também sobre o termo de parceria entre o Estado e essas 

instituições. Os ICES apresentam personalidade jurídica de direito privado e devem 

ser entidades sem fim lucrativo, sendo responsáveis por ofertar cursos e ensino 

superior à população, podendo receber verba pública, como posto no termo de 

parceria. É um projeto que visa a promover parcerias público-privadas. 

O projeto estabelece esses institutos e abre caminho para que eles possam 

ser geridos pelo que a própria justificativa do projeto chama de terceiro setor. 

Mesmo sendo sem fins lucrativos, tendo possibilidade de serem geridas através da 

iniciativa privada, as instituições podem ter a sua formação direcionada 

completamente para o mercado de trabalho, formando mão de obra qualificada, mas 

sem formação crítica ou cidadã. Também direciona verba pública, que poderia ser 

encaminhada a universidades públicas, para essas instituições de direito privado, 

retirando do Estado a obrigação de formar cidadãos. Sendo assim, o projeto ajuda 

indiretamente a diminuir o tamanho do Estado frente à sociedade civil e ao mercado, 

que é um dos principais pontos do interesse empresarial.  

O projeto pode não prever uma diminuição direta da intervenção estatal em 

setores do mercado, nem mesmo aumentar o lucro de empresas, porém segue a 

mesma lógica do projeto analisado anteriormente na questão da primazia do poder 

econômico acima dos outros, mas dessa vez por via da educação superior e não da 

fiscalização/controle do poder político. Nessa perspectiva, o projeto é 
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potencialmente benéfico aos interesses empresariais, porém de forma indireta, 

recebendo a classificação de 1. 

O último projeto a ser analisado é o 4682/2012, que é classificado como 2. 

Esse projeto é assinado por Fátima Bezerra com deputados de outros estados, 

mesmo ela não sendo a autora principal, e sim uma das assinantes. Esse projeto 

impacta indiretamente em vários setores empresariais, mas afeta diretamente o 

setor de Cultura/Evento e o setor de “ticket”.  

 O projeto prevê a criação do Programa de Cultura do Trabalhador, que 

procura proporcionar aos trabalhadores acesso e fruição de serviços culturais, 

estimular a visitação a estabelecimentos que proporcionem integração entre ciência, 

educação e cultura e também incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais 

e artísticos. Para atingir esses fins, o projeto também cria o vale-cultura, que 

funciona como vale-refeição, vale-alimentação ou vale-transporte: é um valor mensal 

(o projeto estabelece o valor de R$ 50,00 mensais) que o trabalhador em um vale 

(normalmente um cartão magnético) pessoal e intransferível recebe para gastar 

especificamente com produtos e serviços culturais.  

Existe ganho indireto para vários setores empresariais, devido à natureza 

desse benefício. Esse vale não tem natureza salarial nem se incorpora à 

remuneração do trabalhador para quaisquer efeitos, por isso ele não é contabilizado 

na incidência de contribuição previdenciária e do FGTS e também não conta como 

rendimento tributável. Além disso, as empresas que decidirem por conceder esse 

benefício aos seus trabalhadores podem descontar uma porcentagem do valor 

desse vale do salário dos trabalhadores beneficiados, quantia que depende do 

salário total do trabalhador em questão. Ademais, se optar por adquirir este vale até 

o exercício de 2017 (ano calendário de 2016), as empresas poderão deduzir o valor 

gasto com a aquisição deste vale no imposto de renda, com base no lucro real da 

empresa. Até este ponto a classificação seria 1, porém o impacto real acontece nos 

dois setores comentados anteriormente. 

O setor de Cultura/Evento é beneficiado diretamente, e com um potencial de 

impacto positivo enorme, pois uma série de trabalhadores agora terá dinheiro para 

gastar especificamente nesse setor. Como dito anteriormente, esse vale funciona 

apenas para aquisição de serviços culturais, não tendo nenhuma outra finalidade se 

não esta. Isso gera um giro de capital e um aquecimento nas atividades do setor, 

possibilitando uma ampliação deste sem qualquer ônus ou gasto. 
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Outro fator que beneficia os interesses empresariais é que a gestão do vale-

cultura não é feita pelo governo, mas sim por uma empresa privada montada e 

habilitada pelo Ministério da Cultura autorizada a produzir e comercializar esses 

vales. Ou seja, o projeto cria um novo mercado que gerará lucro e coloca a iniciativa 

privada para operacionalizá-lo, com pouca ou nenhuma intervenção estatal, fora a 

questão da legalidade e cumprimento das normas, exatamente como preconiza o 

interesse empresarial. 

O projeto em si é bom para os trabalhadores, pois possibilita lazer, diversão e 

contato com a cultura, algo necessário para a vivência humana, e também beneficia 

diretamente os interesses empresariais, de forma direta e indireta, e por esse motivo 

é classificado como 2. 

Neste ponto é importante observar a abrangência dos projetos em relação 

tanto ao impacto financeiro como dentro dos setores afetados. O projeto aprovado 

com classificação -2 afeta apenas uma pequena parcela do setor Comércio, e não 

ele por interior, e mesmo com o impacto negativo existindo, ele é muito mais 

potencial do que real. Já no projeto aprovado com classificação 2, o impacto é 

maior. Ele não apenas beneficia diretamente todos os setores empresariais que 

decidirem por usufruir do vale-cultura, como também beneficia diretamente o setor 

de Cultura/Eventos, pois gera um recurso que será gasto exclusivamente nesse 

setor e ainda cria um novo mercado, que é a produção e comercialização desses 

vales.  

Algo similar pode ser observado nos projetos que afetam indiretamente os 

setores empresariais. O de classificação -1 prejudica o interesse empresarial de 

forma potencial, em um ponto comentado por Friedman acerca do controle do poder 

político pelo poder econômico. Ele não gera nem prejuízo ao lucro nem controle do 

mercado pelo estado. Uma hipótese para o aumento de recursos empresariais em 

2010 e posteriormente em 2014 pode ser uma resposta a esse tipo de projeto, 

demonstrando que o poder econômico é ainda muito forte quando se trata de 

eleições.  

Já os projetos de classificação 1 tem uma possibilidade maior de gerar 

benesses às empresas. O projeto 6244/2005 procura estabelecer regras claras para 

criação de feriados, dificultando assim sua elaboração. Inicialmente, ele não tem 

qualquer relação com interesses empresariais, mas quanto menos feriados, menos 

interrupções na produção e maior a geração de lucro. O projeto 7639/2010 não cria 
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nenhuma possibilidade de lucro para empresas, porém diminui a intervenção do 

Estado na educação, criando instituições de direito privado para gerir as de ensino 

superior e delegando sua gestão à iniciativa privada, possibilitando assim uma 

formação de viés mais mercadológico. 

Colocando os projetos aprovados na balança de forma qualitativa, ou seja, 

analisando-os individualmente, observa-se que há uma pendência para os projetos 

com classificação positiva: o impacto gerado por eles, além de maior, é muito mais 

profundo que o gerado pelos projetos com classificação negativa.  

A conclusão a que se chega neste Capítulo é que não há um nexo causal 

entre financiamento de campanha e apresentação de projetos de lei. Pode-se 

perceber certa influência de forma geral, mas outras variáveis não podem ser 

deixadas de lado na explicação, sendo que a elaboração desses projetos parece 

levar em conta essa multivariedade de causas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho pode ser visto como anticlimático, pois se levanta a hipótese de 

causalidade a respeito do financiamento empresarial de campanhas eleitorais e 

possíveis benesses que essas empresas poderiam ganhar por meio da 

apresentação e aprovação de projetos de leis favoráveis aos seus interesses. Se 

isso se demonstrasse, novos caminhos e entendimentos sobre o funcionamento do 

lobby na política brasileira seriam abertos. Porém, não é isso que ocorre na 

realidade, apesar de ser demonstrado que existe correlação. Dessa forma, ainda 

que anticlimático, esse é um dos papéis aos quais se propõem um trabalho 

científico: analisar os dados da forma mais objetiva possível, mesmo que não se 

atinja o que era inicialmente esperado.  

A pesquisa a respeito do tema não acaba aqui, nem se encerra com esse 

trabalho. Muito pelo contrário, ele vem somar ao que mais é feito na área para poder 

enriquecer o debate, discutir caminhos e aprofundar o entendimento a respeito das 

relações de poder e da organização política.  

A campanha eleitoral no Brasil é realizada para convencer as massas de qual 

é o melhor candidato, mas é financeiramente bancada por uma pequena elite, 

disposta a gastar muito dinheiro para realizar esse processo de persuasão.  

Um fato que demonstra isso é que, apesar dos recursos investidos nas 

receitas das campanhas terem aumentado acima do que seria o esperado, o número 

de entradas diminuiu, ou seja, há menos gente doando quantidades maiores de 

recursos. A fonte que mais cresce é “Pessoa Jurídica”, especialmente tendo como 

fim o Comitê Financeiro e o Partido, sendo esses responsáveis por distribuir os 

recursos pelos correligionários. Essa fonte passou a ser maior que “Pessoa Física” 

em praticamente todos os candidatos, demonstrando que os recursos provenientes 

de empresas passam a ter ainda maior peso que os advindos de pessoa física. 

Os dados demonstram, porém, que simplesmente banir os recursos 

empresariais não seria o suficiente para democratizar as eleições e o acesso dos 

candidatos aos recursos para sua elaboração caso não aja um maior controle e 

limite nos recursos provenientes de pessoas físicas, que são, em sua maioria, 

entradas de grandes somas, demonstrando ainda mais que é uma pequena elite que 

financia as campanhas eleitorais.  
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Além disso, um simples banimento dos recursos empresariais, sem nenhuma 

outra modificação substancial acerca das leis e lógica eleitoral, apenas serviria para 

aumentar o fluxo do caixa dois, ou seja, de dinheiro não contabilizado. É necessária 

uma reforma geral, tanto na legislação eleitoral quanto política, para que se possa 

diminuir o impacto econômico dentro das campanhas eleitorais e da política 

brasileira como um todo. 

O questionamento em relação aos recursos empresariais em si, que 

apresentaram um crescimento tão acentuado ao ponto de se tornarem hegemônicos 

na eleição de 2010, como demonstra o Capítulo 2, sempre levantado é: por que as 

empresas “gastam” tantos recursos com campanhas eleitorais?  

Já que a relação entre dinheiro e êxito eleitoral para os candidatos está bem 

consolidada na literatura especializada, como foi discutido no Capítulo 1, mesmo 

que não se tenha certeza do tamanho desse efeito (RIBEIRO, 2009; SAMUELS, 

2001b; SPECK, 2016), a relação entre investimento empresarial e alguma espécie 

de retorno ainda não se encontra aprofundado como área de pesquisa, 

especialmente no que tange ao poder legislativo.  

Nesse ponto, Mancuso (2007) realiza um estudo extremamente importante 

para analisar a influência da Confederação Nacional de Indústria (CNI) na Câmara 

Federal. Estudando a agenda legislativa proposta pelo CNI, que é um conjunto de 

projetos de lei que a entidade analisa e classifica de acordo com o que considera o 

melhor para a produção brasileira, o autor observa a taxa de aprovação e 

reprovação segundo a classificação destes. Ele chega à conclusão de que a agenda 

não garante a aprovação dos projetos que eles consideram bons, mas tem um 

impacto enorme na não aprovação dos projetos que eles consideram ruins.  

O estudo de Mancuso, porém, se limita à agenda legislativa do CNI e à 

influência desta no Congresso Nacional, não tendo o financiamento de campanha 

como variável na equação. Dessa forma, não pode ser tratado como um estudo que 

procuraria compreender essa relação. Santos et al. (2015) colocam a variável 

financiamento de campanha nessa equação e chegam à conclusão de que, apesar 

de não confirmar uma influência positiva direta na cooperação dos deputados com 

os interesses das indústria, o financiamento coorporativo, que é predominantemente 

empresarial, exerce sim influência positiva na cooperação dos parlamentaristas à 

agenda do setor. 
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Para procurar entender o alto montante de recursos empresariais para as 

campanhas de deputados federais, um cargo cuja disputa se dá por sistema 

proporcional, o trabalho resolveu observar se há algum retorno empresarial, algum 

ganho mais direto em relação aos projetos de lei apresentado pelos candidatos. 

Para isso, analisou-se os projetos de lei ordinária apresentados de 2003 até 

2014 pelos deputados eleitos pelo estado do Rio Grande do Norte, fazendo um 

cruzamento com o financiamento de cada um deles nas eleições de 2002, 2006 e 

2010. Esses deputados servem como um microcosmo político para que se possa 

examinar e compreender a relação entre o financiamento de campanha e retorno 

empresarial do dinheiro investido. 

 Os dados demonstram que essa relação não é direta, e é preciso colocar em 

pauta na discussão outras variáveis além do financiamento de campanha, como 

partido do deputado, história pregressa, relação pessoal com o empresariado, 

espectro ideológico, conjuntura política do momento, entre outros, pois a relação é 

mais complexa que uma causalidade direta. Em alguns casos, mesmo com grande 

financiamento empresarial, os projetos de lei seguem uma tendência de irem contra 

os interesses desse setor. 

Nesse ponto, o caso da deputada Sandra Rosado é interessante de ser 

analisado. Como visto no Capítulo 2, o recurso de fonte “Pessoa Jurídica” foi de 

inexiste em sua campanha de 2002 para dominante em 2010, fazendo com que 

tivesse um peso importante no financiamento total. Como visto no Capítulo 3, porém, 

isso não modificou o padrão de classificação dos projetos apresentados pela 

deputada. A soma total foi de -10, considerando uma divisão igualitária em dois 

períodos: -5 para os projetos apresentados de 2003-2010 e também -5 para os 

apresentados de 2011-2014. Em relação à apresentação dos projetos, não houve 

nenhuma diferença na ação. Resta saber se isso é um padrão ou uma exceção à 

regra.  

Esse dado, junto com os outros apresentados neste trabalho, demonstra que 

não há uma causalidade na relação financiamento de campanha e projeto 

apresentado. Mais dinheiro investido não significa mais projetos que beneficiem os 

interesses empresariais. Porém, há sim uma correlação positiva importante: a 

maioria dos projetos que não são indiferentes a esses interesses acabam por 

beneficiá-los. Em geral, deputados que recebem maior dinheiro de fonte “Pessoa 
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Jurídica” apresentam mais projetos que beneficiam esses interesses, seja na soma, 

seja no maior número de projetos apresentados com classificação positiva.  

O trabalho procurou também observar, mesmo que superficialmente, a 

questão qualitativa dos projetos. Analisando os projetos de leis aprovados, fica claro 

que aqueles prejudicam interesses empresariais impactam menos do que os que 

acabam por beneficiá-los, tanto em questão de alcance como em termos de impacto 

positivo para as empresas em si. Ou seja, não apenas existem mais projetos que 

beneficiam os interesses empresariais do que os que prejudicam estes, como 

também os projetos que beneficiam tendem a ser mais impactantes e mais 

profundos do que os que são considerados prejudiciais a tais interesses. 

Pode-se então chegar à conclusão de que o financiamento privado de 

empresas apresenta o seu peso no que tange à apresentação de projetos de lei 

ordinária, porém outras variáveis, como partido político, espectro ideológico, posição 

pessoal, base eleitoral, proximidade com o empresariado, entre outros, não podem 

ser desprezadas nesse processo. Esse peso não é de um nexo causal nem é 

determinante, mas influência existe. 

Em relação à apresentação e aprovação dos projetos, há sim uma leve 

propensão para os que beneficiam interesses empresariais, que aliada ao peso de 

recursos provenientes de pessoas jurídicas, não pode ser negada. Mas ai entra o 

“Paradoxo do Tostines”: Tostines é fresquinho por que vende mais, ou vende mais 

por que é fresquinho? Os deputados apresentam projetos que beneficiam interesses 

empresariais por serem financiado por estes, ou são financiado por estes, pois já 

teriam uma tendência a apresentar projetos que beneficiem seus interesses? 

Como foi discutido, projeto de lei é só uma das atuações dos deputados. As 

relações entre empresa e representantes eleitos, candidato e financiamento são 

muito mais profundas e complexas que apenas um aspecto da atuação legislativa. 
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ANEXO A: ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI 

 

Abaixo se encontra todos os projetos analisados para a formulação deste trabalho, 

com base na classificação debatida no Capítulo 3.  

  

PL-5423/2005: Autores: Fátima Bezerra - PT/RN,Sandra Rosado - PSB/RN,Álvaro 
Dias - PDT/RN,Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN,Iberê Ferreira - PTB/RN,Nélio 
Dias - PP/RN,Ney Lopes - PFL/RN. 
Data de apresentação: 15/6/2005 
Ementa: Altera a redação do art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 
1997. Explicação: Prorrogando por mais 10 (dez) anos a isenção do AFRMM 
(Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) incidente sobre as 
mercadorias cuja origem ou destino seja porto localizado na Região Norte ou 
Nordeste do País. 
Considerações: A proposta avista estender a isenção da AFRMM nos portos da 

região norte e nordeste com o intuito de incentivar o comercio - venda e compra - na 

região, usando a argumento desta necessidade para maio competitividade com 

outras regiões do Brasil, que já tem empresas estabelecidas. Dessa forma, cria um 

benefício indireto a industrias e empresas (1): Uma indústria, em especial, sofrerá de 

imediato as conseqüências do retorno da cobrança da AFRMM, a indústria de sal do 

Rio Grande do Norte. Porém, como a justificativa cita diretamente a indústria 

salineira, com a intenção de beneficiá-la com esse projeto, 

 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=315

221&filename=PL+5423/2005 

 

PL-6855/2006: Autores: Xico Graziano - PSDB/SP,Iberê Ferreira - PSB/RN,Zé 
Gerardo - PMDB/CE,Ricardo Barros - PP/PR,Dr. Rodolfo Pereira - PDT/RR,Nelson 
Marquezelli - PTB/SP,Jairo Carneiro - PFL/BA,Odílio Balbinotti - PMDB/PR,Luis 
Carlos Heinze - PP/RS,Waldemir Moka - PMDB/MS,Abelardo Lupion - 
PFL/PR,Moacir Micheletto - PMDB/PR,Zonta - PP/SC. 
Data de apresentação: 5/4/2006 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a criar a Comissão Nacional da Agropecuária e 
o Tribunal Administrativo para Controvérsias do Agronegócio. Explicação: Cria a 
CONAGRO e o TACA. Altera a Lei nº 8.884, de 1994, e revoga o artigo quinto da Lei 
nº 8.171, de 1991, que cria o Conselho Nacional de Política Agrícola - CNPA. 
Consideração: O argumenta segue a linha de criar estas instituições para ajudar o 

agronegócio, alavancando o setor após a crise deflagrada nos anos 90. Dessa forma 

ele é feito para beneficiar o setor empresarial diretamente (2).  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=385739&fil

ename=PL+6855/2006 

 

PL-84/2007: Autores: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN,Luiz Sérgio - 
PT/RJ,Antonio Carlos Pannunzio - PSDB/SP,Onyx Lorenzoni - PFL/RS,Benedito de 
Lira - PP/AL,Miro Teixeira - PDT/RJ,Jovair Arantes - PTB/GO,Luciano Castro - 
PR/RR. 
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Data de apresentação: 8/2/2007 
Ementa: Altera a Lei nº 9.096, de 1995, para estabelecimento do critério de 
distribuição do Fundo Partidário. Explicação: Aumenta para 5% (cinco por cento) o 
total de recursos do Fundo Partidário destinados a todos os partidos que tenham 
seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 
Consideração:  Aumenta o fundo partidário e cria regras de distribuição do recurso: 

5% divido para todos os partidos registrados e 95% divido de acordo com a coma  

votação dos partidos para a câmera dos deputados. aumenta a verba distribuída 

para todos os partidos, o que diminuiria, em tese, a necessidade de dinheiro privado, 

especialmente de fonte empresarial. 

 

PL-5436/2009: Autor: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN. 
Data de apresentação: 17/6/2009 

Ementa: Revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que veda o 

recebimento de aposentoria ou pensão por intermédio de conta corrente conjunta. 

Despacho: Novo Despacho: CTASP, CCJC (art. 54, RICD) - Apreciação: proposição 

sujeita à apreciação conclusiva das Comissões (RICD, Art. 24, II) - Regime de 

Tramitação: ordinário. 

Considerações: O projeto legisla acerca do recebimento de pensão e aposentadoria, 

querendo acabar com a proibição de recebimento em conta conjunta. Não nem 

direta, nem indiretamente as empresas.  

 

PL-5498/2009Autores: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN,Cândido Vaccarezza - 
PT/SP,José Aníbal - PSDB/SP,Ronaldo Caiado - DEM/GO,Rodrigo Rollemberg - 
PSB/DF,Sandro Mabel - PR/GO,Mário Negromonte - PP/BA,Brizola Neto - 
PDT/RJ,Sarney Filho - PV/MA,Fernando Coruja - PPS/SC,Daniel Almeida - 
PCdoB/BA,Hugo Leal - PSC/RJ,Carlos Willian - PTC/MG,Alice Portugal - 
PCdoB/BA,Henrique Fontana - PT/RS. 
Data de apresentação: 30/6/2009 

Ementa: Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos 

Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que "estabelece normas para 

as eleições". Explicação: Projeto de Reforma Eleitoral (Minirreforma Eleitoral), que 

autoriza o uso da internet nas campanhas eleitorais e o recebimento de doação de 

recursos por este meio (web); define critérios para propaganda eleitoral antecipada e 

o horário eleitoral gratuito, proibindo o uso de trucagem ou montagem; institui o voto 

impresso para conferência com os da urna eletrônica. 

Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, 

RICD) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de Tramitação: 

Prioridade 

Consideração: A PL visa regimentar buracos que haviam na legislação eleitoral 

acerca de vários assuntos, como uso da internet, trucagem e montagem em 

propaganda televisiva, debate em rádios e TVs para candidatura majoritária, 

prestação te contas, etc. Ponto importante é que permite doação de campanha de 

pessoa física via web. A doação se restringe a doação de pessoa física, valendo a 

lei normal que limita a 10% do rendimento. Destarte, fica entendido pelo pesquisador 
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que a lei mantêm os problemas já existentes, sem saná-los ou aprofundá-los. Assim, 

como não visa as empresas, nem as beneficia ou prejudica de alguma forma, ela 

fica com a classificação 0. 

 

PL-5525/2009: Autor: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN. 
Data de apresentação: 1/7/2009 

Ementa: Altera o art. 40 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor 

sobre critérios de correção monetária aplicável ao valor de aquisição de bens 

imóveis para efeito de fixação de base de cálculo do imposto de renda incidente 

sobre o ganho de capital. 

Consideração: O projeto procura aumentar a lucratividade na questão de 

vender/comprar imóveis, o que poderia agir de modo a aquecer o mercado no setor. 

Classificação 1. 

 

PL-76/2011: Autor: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN. 
Data de apresentação: 3/2/2011 
Ementa: Altera o art. 233-A, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral) para dispor sobre o exercício do voto pelos eleitores localizados fora de 
seu domicílio eleitoral nas eleições presidenciais, federais e estaduais. 
Considerações: Quer ampliar o voto em trânsito de presidente e vice para todos os 

cargos estaduais e federais. 

 

PL-2755/2011: Autor: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN. 
Data de apresentação: 23/11/2011 

Ementa: Dá a denominação de Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São 

Gonçalo do Amarante - Ministro Aluizio Alves, ao Aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte 

Despacho: Atualização de despacho, de acordo com a Resolução da Câmara dos 

Deputados nº 21/2013: Às Comissões de Viação e Transportes; de Cultura; e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania(art. 54). 

Considerações: Henrique Alves homenageando o pai. 

PL-3846/2012: Autores: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN,Luis Carlos Heinze - 
PP/RS,Ronaldo Caiado - DEM/GO,Duarte Nogueira - PSDB/SP,Guilherme Campos - 
PSD/SP,Giovanni Queiroz - PDT/PA,Lincoln Portela - PR/MG,Bruno Araújo - 
PSDB/PE,Jovair Arantes - PTB/GO,Nelson Marquezelli - PTB/SP. 
Data de apresentação: 10/5/2012 
Ementa: Estabelece regras para a recuperação das áreas de preservação 
permanente (APPs). 
Consideração: Limita a área de reflorestamento e proteção ambiental ao redor de 

nascentes em um MÁXIMO e não um mínimo. Também, elimina sanções para 

infrações ambientais cometidas antes de julho de 2008. Classificação: 2. 

 

PL-4040/2012: Autor: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN. 
Data de apresentação: 12/6/2012 
Ementa: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares 



210 
 

de Enfermagem e Parteiras e dá outras providências. Explicação: Altera a Lei nº 
7.498, de 1986 e o Decreto-lei nº 2.848, de 1940. 
Consideração: Limita a carga horário diária pra enfermeiros(as) em 6 horas diárias 

de revezamento ininterrupto, 30 horas semanais. Desta forma, obrigaria a ter mais 

enfermeiros, para ficar com jornadas contínuas. Impacta no setor de saúde, 

negativamente. 

 

PL-4470/2012: Autores: Edinho Araújo - PMDB/SP,Rubens Bueno - PPS/PR,Bruno 
Araújo - PSDB/PE,Jilmar Tatto - PT/SP,Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN,Antonio 
Bulhões - PRB/SP,Arthur Lira - PP/AL,André Figueiredo - PDT/CE,Lincoln Portela - 
PR/MG,Givaldo Carimbão - PSB/AL. 
Data de apresentação: 19/9/2012 
Ementa: Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, nos termos que especifica. Explicação: A migração partidária 
que ocorrer durante a legislatura, não importará na transferência dos recursos do 
fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. 
Consideração: Discorre sobre a migração partidária. Coloca que mesmo que o 
parlamentar migre de partido, os recursos do fundo partidário e do tempo de TV não 
migram com ele, ou seja, o cálculo será referente a votação que o partido teve nas 
últimas eleições, e não o número de parlamentares que o partido tem na câmara. 
Não afeta diretamente as empresas. Apesar de poder ser benéfico (fazendo com 
que o partido que tenha recebido os parlamentares migrantes tenham que procurar 
mais financiamento do setor privado) as empresas, a classificação mais pertinente é 
de neutralidade. 
 

PL-4636/2012: Autor: Henrique Eduardo Alves - PMDB/RN. 
Data de apresentação: 31/10/2012 
Ementa: Dispõe sobre a apropriação de recursos decorrentes de aplicações 
financeiras constituídas de reduções no imposto sobre a renda devido pelos 
contribuintes, conforme previsto no Decreto-lei n° 157, de 10 de fevereiro de 1967. 
Considerações: O projeto procura apenas corrigir certas distorções referente a 

imposto de renda de pessoas físicas. Classificação 0. 

 

PL-1197/2003: Autores: João Alfredo - PT/CE,Fátima Bezerra - PT/RN,Fernando 
Gabeira - PT/RJ. 
Data de apresentação: 5/6/2003 

Ementa: Estabelece as áreas ocupadas por dunas e falésias como espaços 

territoriais especialmente protegidos e dá outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 

Constituição e Justiça e de Cidadania . (Novo Despacho) 

Considerações: O projeto de lei visa proteger legalmente área de dunas, tanto 

móvel quanto fixas, e também falésias. Desta forma, cria penalidades para quem 

modificar uma área dessa sem um aval ambiental dado por órgãos competentes. 

Assim, por penalizar e burocratizar mais ações humanas e empresariais, este projeto 

entra em conflito com interesses empresariais, mas de forma indireta. 

 

PL-2488/2003: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
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Data de apresentação: 13/11/2003 

Ementa: Isenta do pagamento de taxas em processos seletivos realizados por 

órgãos e entidades da Administração Pública quem doar sangue voluntariamente ou 

que seja doador de órgãos, nas condições que especifica. 

Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação 

(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 24II 

Considerações: Versa sobre a legitimação de conselhos educacionais 

deliberativos, para uma maior participação democrática acerca de aplicações de 

políticas educacionais. Não tende a afetar empresas, nem direta, nem indiretamente. 

 

PL-3618/2004: Autores: Lindberg Farias - PT/RJ,Fátima Bezerra - PT/RN,Maria do 
Rosário - PT/RS. 
Data de apresentação: 19/5/2004 
Ementa: Concede anistia aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, punidos em razão da participação em movimento grevista. 
Considerações: Esse projeto poderia afetar interesses empresariais, pois abriria 

precedentes para anistia de movimentos grevistas. Porém, ela é muito específica, e 

em relação a uma empresa pública, a ECT. Desta forma, acabei classificando como 

0 

 

PL-4596/2004: Autores: João Alfredo - PT/CE,João Grandão - PT/MS,Angela 
Guadagnin - PT/SP,Chico Alencar - PT/RJ,Luiz Couto - PT/PB,Ary Vanazzi - 
PT/RS,Roberto Gouveia - PT/SP,Hamilton Casara - PSB/RO,Selma Schons - 
PT/PR,Iriny Lopes - PT/ES,Fátima Bezerra - PT/RN,Luiza Erundina - PSB/SP,César 
Medeiros - PT/MG,Adão Pretto - PT/RS,Nazareno Fonteles - PT/PI,Wasny de Roure 
- PT/DF,Carlito Merss - PT/SC,Paulo Rubem Santiago - PT/PE,Paulo Bernardo - 
PT/PR,Anselmo - PT/RO,Zico Bronzeado - PT/AC,Luiz Eduardo Greenhalgh - 
PT/SP,Walter Pinheiro - PT/BA,Vignatti - PT/SC,Ivan Valente - PT/SP,Fernando 
Gabeira - S.PART./RJ,José Eduardo Cardozo - PT/SP. 
Data de apresentação: 7/12/2004 
Ementa: Dispõe sobre a responsabilidade na transição administrativa, após a 
proclamação dos resultados eleitorais, e dá outras providências. 
Considerações: cria uma equipe que governará entre o período do resultado da 

eleição, até que o novo governo assuma, impedindo assim dilapidações da máquina 

pública pelo lado perdedor que porventura se encontra no poder. 

 

PL-4636/2004: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 14/12/2004 
Ementa: Dispõe sobre a transformação da Escola Superior de Agricultura de 
Mossoró - ESAM em Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFRSA - RN, e dá 
outras providências. 
Considerações: Estabelece a UFERSA, que acaba por produzir mão de obra 

qualificada e capacitada para vários setores empresariais, nesse caso específico, 

mais ainda para o agronegócio. Não é essa o papel principal da instituição, nem a 

ideia principal do projeto de lei, porém toda a educação brasileira é voltada 

inicialmente para o mercado de trabalho. 
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PL-4940/2005: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 22/3/2005 
Ementa: Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que 
"dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências". Explicação: Autoriza a utilização do FGTS para aquisição de imóvel 
residencial, em local diferente do domicílio, para habitação dos familiares do 
trabalhador, por necessidade de estudo ou saúde. 
Considerações: O projeto, indiretamente, ajuda o setor imobiliário, permitindo que 

so trabalhadores usem dinheiro do seu fundo para poderem comprar um imóvel em 

cidades que não são o domicílio, por necessidade de estudo ou saúde. Tem por alvo 

ajudar o consumidor, mas aquece o mercado imobiliário, podendo até gerar 

especulação. 

 

PL-4941/2005: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 22/3/2005 
Ementa: Altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a 
redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004, para incluir entre os rendimentos isentos 
do imposto de renda os proventos percebidos pelos portadores de 
linfangioleiomiomatose pulmonar, bem como reincluir a fibrose cística 
(mucoviscidose), prevista na Lei nº 9.250, de 1995. 
Considerações: Apenas reinsere as certas doenças de grande gravidade e sem 

cura na isenção do imposto de renda. Isenção essa que se dá pois o Estado não 

tem condição de tratar a doença de forma efetiva, mesmo assim, é classificada  por 

0, nem beneficia nem prejudica empresas. 

 

PL-5526/2005: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 29/6/2005 

Ementa: Permite ao empregado deixar de comparecer ao serviço por até cinco dias 

por ano, sem prejuízo do salário, para tratar de interesses 

particulares. Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT). 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e 

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Considerações: Permite que o trabalhadores faltem até 5 dias por ano para 

resolver questões particulares, avisando com 2 dias de antecedência, mas sem a 

necessidade de dizer o motivo e sem ser negado. Isso influi diretamente na mais 

valia, e no lucro da empresa, por isso é julgada como -2, prejudicial diretamente para 

empresa.  

 

PL-7673/2006: Autores: Mariângela Duarte - PT/SP,Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 14/12/2006 
Ementa: Acrescenta dispositivos ao Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
a identificação dos veículos de usuários especiais. Explicação: Altera a Lei nº 
9.503, de 1997, para estabelecer a identificação dos veículos utilizados por pessoas 
portadoras de deficiência e idosas, através de credenciais válidas em todo território 
nacional. 
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Considerações: O projeto diz respeito a identificação dos carros de deficientes e 

idosos, para utilização das vagas destinados a esses. 0 

 

PL-7674/2006: Autores: Mariângela Duarte - PT/SP,Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 14/12/2006 
Ementa: Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, a Lei dos Transplantes, 
instituindo as comissões de auditoria e a obrigatoriedade de divulgação de dados da 
lista única de espera. 
Considerações: Aumentaria a burocracia, procurando aumentar a transparência no 

processo de transplante de órgãos e tecidos. Isso poderia ser indiretamente 

contrário a interesses das empresas de saúde. -1 

 

PL-81/2007:  
Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 8/2/2007 

Ementa: Institui o Dia Nacional de Combate à Homofobia. Explicação: A ser 

comemorado no dia 17 de maio. 

Despacho: Às Comissões de Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: apenas institui o dia nacional de combate a homofobia.  

 

PL-4180-4181-4182-4183-4184-4185/2008: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 29/10/2008 

Ementa: Cria um Centro Federal de Educação Tecnológica na Cidade de (80-

Parnamirim, 81-Touros, 82-Ceara-Mirim,83-São Gonçalo do Amarante,84- Lajes, 85-

Nova Cruz), Estado do Rio Grande do Norte. 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e 

de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: todos os projetos tem a mesma finalidade, estabelecer uma escola 

técnicas em diferentes cidades do estado do Rio Grande do Norte. Como o sistema 

educacional brasileiro assume um papel de formação par ao mercado, e a ideia das 

escolas é formar técnicos capacitados para trabalhos nos setores dos cursos, 

classificação 1. 

 

PL-4523/2008: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 17/12/2008 

Ementa: Denomina Governador Aluízio Alves a extensão da UFERSA em Angicos. 

Despacho: Às Comissões de Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Consideração: Apenas dá o nome de Aluízo Alves a extensão da UFERSA em 

Angicos (cidade natal do político). É indiferente a empresas, então, 0. 
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PL-6089/2009:  
Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 22/9/2009 

Ementa: Declara Nilo Peçanha Patrono da Educação Profissional e Tecnológica. 

Despacho: Às Comissões de Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: Apenas nomeia o patrono da educação profissional e tecnológica, 

Nilo Peçanha. 0. 

 

PL-7142/2009: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 14/4/2010 

Ementa: Denomina Paulo Freire o campus da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), em Angicos, Rio Grande do Norte, e de Aluísio Alves a sede da 

Reitoria da referida Universidade. 

Despacho: Às Comissões de Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: Apenas nomeia a reitoria e o campus de Angicos. 0. 

 

PL-7639/2010:  
Autores: Maria do Rosário - PT/RS,Aldo Rebelo - PCdoB/SP,Roberto Santiago - 
PV/SP,Beto Albuquerque - PSB/RS,Carlos Eduardo Cadoca - PSC/PE,Dr. Talmir - 
PV/SP,João Campos - PSDB/GO,SYLVIO LOPES ,Pedro Wilson - PT/GO,Waldemir 
Moka - PMDB/MS,Fátima Bezerra - PT/RN,Vignatti - PT/SC,Darcísio Perondi - 
PMDB/RS,Eduardo Barbosa - PSDB/MG,Severiano Alves - PMDB/BA,Hugo Leal - 
PSC/RJ,Raimundo Gomes de Matos - PSDB/CE,Mendes Ribeiro Filho - PMDB/RS. 
Data de apresentação: 13/7/2010 

Ementa: Dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das 

Instituições Comunitárias de Educação Superior - ICES, disciplina o Termo de 

Parceria e dá outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e 

de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: O PL cria institutos de educação superiores comunitários, que tem 

personalidade jurídica de direito privado. Mesmo que não tenha fins lucrativos, pode 

ser uma ótima ferramenta para as empresas, como visto com o sistema S, formando 

profissionais altamente técnicos, mas sem as discussões vinculadas ao ensino 

superior público. Também se questiona a própria qualidade e finalidade desse 

ensino. Observando desta forma, pode agir de forma muito benéfica a empresas 

mas sem ser diretamente, fica classificada como 1. 
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PL-1786/2011: Autores: Jandira Feghali - PCdoB/RJ,Antônio Roberto - PV/MG,Raul 
Henry - PMDB/PE,Alice Portugal - PCdoB/BA,Rebecca Garcia - PP/AM,Fátima 
Bezerra - PT/RN,Carmen Zanotto - PPS/SC,Luiz Otavio - PMDB/PA,Cida Borghetti - 
PP/PR,Manuela D'ávila - PCdoB/RS,Marina Santanna - PT/GO,Marinha Raupp - 
PMDB/RO,Fabio Trad - PMDB/MS,Paes Landim - PTB/PI,Givaldo Carimbão - 
PSB/AL,Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO,Jean Wyllys - 
PSOL/RJ,Sandra Rosado - PSB/RN,Luciana Santos - PCdoB/PE,Sebastião Bala 
Rocha - PDT/AP,Tiririca - PR/SP,Valadares Filho - PSB/SE,Pedro Uczai - 
PT/SC,Perpétua Almeida - PCdoB/AC. 
Data de apresentação: 6/7/2011 
Ementa: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 
saberes e fazeres de tradição oral. 
Considerações: o Projeto propõem forma de preservaçãod a tradição oral da 

cultura brasileira. Indiferente a empresas. 0. 

 

PL-2384/2011: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 21/9/2011 

Ementa: Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre gestão 

democrática nas escolas. Explicação: Estabelece a participação dos conselheiros 

escolares na elaboração do projeto pedagógico. 

Despacho: Às Comissões de Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: Versa sobre a gestão democrática das escolas, dando poder 

deliberativo, consultivo, fiscalizador, mobilizador e pedagógico para o conselho 

escolar, deixando este responsável, inclusive, pelo projeto pedagógico da escola. 

Esse conselho teria membro de todos os setores da escola (técnicos, professores, 

gestão e alunos), incluindo os pais de aluno. Observando que isso pode, a longo 

prazo e de forma indireta, afetar  as empresas ligadas ao ensino, classificasse como 

-1.  

 

PL-2826/2011: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 1/12/2011 
Ementa: Estabelece os princípios e as diretrizes dos planos de carreira para os 
profissionais da educação básica pública, em conformidade com o art. 206, V da 
Constituição Federal Explicação: Revoga dispositivos da Lei nº 9.424, de 1996. 
Considerações: O projeto de lei versa sobre educação básica, e o plano de carreira 

tanto para professores quanto para outros trabalhadores dessa área de educação. A 

análise usa a mesma lógica da PL anterior, portanto, -1. 

 

PL-2888/2011: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 7/12/2011 

Ementa: Institui a Semana Nacional de Educação Fiscal. 
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Despacho: Devolva-se a proposição, por contrariar o disposto no art. 4º da lei 

12.345/10, com base no art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. Oficie-se ao Autor e, após, publique-se. 

Considerações: Institui a semana de educação fiscal para que se estimule o estudo 

dos aluno sobre como funciona a tributação no Brasil. 0. 

 

PL-4175/2012: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 10/7/2012 

Ementa: Cria o Dia Nacional dos Blogueiros e Blogueiras. 

Despacho: Devolva-se a proposição, com base no art. 137, § 1º, inciso I, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por contrariar o disposto no art. 4º da 

Lei nº 12.345/2010. Oficie-se ao Autor e, após, publique-se. 

Cosniderações: cria-se a data para comemorar o trablaho do bloqueiro e bloqueira 

e publicizar essa classe, que em alguns locais são assassinados por se oporem a 

ordem vigente e publicarem coisas que contrariam certos interesses. Classifica-se 

como 0. 

 

PL-4395/2012: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 4/9/2012 

Ementa: Denomina "Ponte José Nóbrega" a ponte sobre o rio Upanema, localizada 

na BR-110, no Município de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte. 

Despacho: Atualização de despacho, de acordo com a Resolução da Câmara dos 

Deputados nº 21/2013: Às Comissões de Viação e Transportes; de Cultura; e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania(art. 54). 

Considerações: Nomeia uma ponte. 0. 

 

PL-4682/2012: Autores: Manuela D'ávila - PCdoB/RS,Paulo Rubem Santiago - 
PDT/PE,Jandira Feghali - PCdoB/RJ,Onyx Lorenzoni - DEM/RS,Vitor Paulo - 
PRB/RJ,Newton Lima - PT/SP,Simão Sessim - PP/RJ,Edson Silva - PSB/CE,José 
Linhares - PP/CE,Esperidião Amin - PP/SC,Marcus Pestana - PSDB/MG,Sandra 
Rosado - PSB/RN,Raul Henry - PMDB/PE,Cida Borghetti - PP/PR,Guilherme 
Campos - PSD/SP,Luciana Santos - PCdoB/PE,Stepan Nercessian - 
PPS/RJ,Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO,Elcione Barbalho - 
PMDB/PA,Domingos Sávio - PSDB/MG,Tiririca - PR/SP,Perpétua Almeida - 
PCdoB/AC,Jutahy Junior - PSDB/BA,Antonio Imbassahy - PSDB/BA,Carmen Zanotto 
- PPS/SC,Waldenor Pereira - PT/BA,Izalci - PSDB/DF,Jô Moraes - 
PCdoB/MG,Cândido Vaccarezza - PT/SP,Rubens Bueno - PPS/PR,Alex Canziani - 
PTB/PR,Assis Melo - PCdoB/RS,Keiko Ota - PSB/SP,João Paulo Lima - 
PT/PE,Pedro Eugênio - PT/PE,Antônio Roberto - PV/MG,Alice Portugal - 
PCdoB/BA,Rebecca Garcia - PP/AM,Fátima Bezerra - PT/RN,Pauderney Avelino - 
DEM/AM,Marina Santanna - PT/GO,Marinha Raupp - PMDB/RO,Chico Lopes - 
PCdoB/CE,Vicente Candido - PT/SP,Márcio Macêdo - PT/SE,Miro Teixeira - 
PDT/RJ,Jose Stédile - PSB/RS,Ivan Valente - PSOL/SP,Edson Santos - 
PT/RJ,Rosane Ferreira - PV/PR,Washington Reis - PMDB/RJ,Gabriel Chalita - 
PMDB/SP,Nelson Marchezan Junior - PSDB/RS,Angelo Vanhoni - PT/PR,Benedita 
da Silva - PT/RJ,Biffi - PT/MS,Edinho Bez - PMDB/SC,Alexandre Roso - 
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PSB/RS,Iriny Lopes - PT/ES,Toninho Pinheiro - PP/MG,Osmar Terra - 
PMDB/RS,Alessandro Molon - PT/RJ,Evandro Milhomen - PCdoB/AP. 
Data de apresentação: 7/11/2012 

Ementa: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as 

Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a 

Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943; e dá outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, IIProposição Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 IIRegime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: O projeto visa aumentar a participação dos trabalhadores 

brasileiros em eventos culturais. Porém, isso é terceirizado a pessoas jurídicas (por 

exemplo, o operador do “vale cultura” será uma empresa privada e não o estado 

diretamente) além de tratar a cultura em si como mercado, inserido dessa forma da 

ideia de Indústria Cultural. Há incentivos fiscais as empresas contratantes desse 

serviço para seus trabalhadores. O projeto visa o trabalhador de baixa renda, porém 

cita diretamente empresas além de criar, legalmente, um novo mercado. 

Classificação 2. 

 

 

PL-4685/2012: Autores: Paulo Teixeira - PT/SP,Eudes Xavier - PT/CE,Padre João - 
PT/MG,Luiza Erundina - PSB/SP,Miriquinho Batista - PT/PA,Paulo Rubem Santiago - 
PDT/PE,Bohn Gass - PT/RS,Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 8/11/2012 

Ementa: Dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os 

empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia 

Solidária e dá outras providências. 

Despacho: Defiro o Requerimento n. 10.457/2014, nos termos do art. 141 do . 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Revejo o despacho inicial aposto ao 

Projeto de Lei n. 4.685/2012, para incluir o exame de mérito pela Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Esclareço que, para 

os fins do art. 191, III, do . Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-

se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO INICIAL DO PL n. 4.685/2012: À CAPADR, 

CDEIC, CFT (Mérito e Art. 54 do RICD) e CCJC (Art. 54 do RICD). Proposição 

sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II, do RICD. . Regime de 

tramitação: Ordinária. 

Considerações: A economia solidária diverge da lógica mercadológica vigente da 

economia capitalista clássica especialmente por colocar o bem estar comum acima 

da simples busca pelo lucro. Dessa forma  afetaria empresas (direta e/ou 

indiretamente), alterando a visão comum de que não haveria alternativas para esta. 

O projeto visa estabelecer, legalmente, esse tipo de atividade, para que eles tenham 

suporte jurídico e mais algumas benesses. Esse projeto não afeta empresas 
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diretamente, mas pode ser prejudicial aos interesses dela em longo prazo. Dessa 

forma, -1. 

 

PL-4822/2012: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 6/12/2012 

Ementa: Dispõe sobre a instituição do dia 19 de setembro como data comemorativa 

do "Dia Nacional da Mobilização Social pela Educação" e dá outras providências. 

Despacho: Devolva-se a proposição, com base no art. 137, §1º, inciso I, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por não estar de acordo com o 

disposto no art. 4º da Lei nº 12.345, de 2010. Oficie-se ao Autor e, após, publique-

se. 

Considerações: Não afeta empresas. 0. 

 

PL-5483/2013: Autor: Fátima Bezerra - PT/RN. 
Data de apresentação: 29/4/2013 

Ementa: Denomina "Rota dos Ventos", a BR 406, que liga os municípios de Natal a 

Macau, no estado do Rio Grande do Norte. 

Despacho: Às Comissões de Viação e Transportes; Cultura e Constituição e Justiça 

e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, IIProposição Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 IIRegime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: Apenas nomeia a BR 406 de Natal até Macau de Rota dos Ventos. 

0. 

 

PL-6051/2013: Autores: Fátima Bezerra - PT/RN,Luiz Alberto - PT/BA,Alice Portugal 
- PCdoB/BA,Policarpo - PT/DF,Fernando Marroni - PT/RS. 
Data de apresentação: 7/8/2013 

Ementa: Suprime o § 3º do art. 2º da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, 

que dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração 

das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 

controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto e dá outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e 

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, IIProposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 IIRegime de Tramitação: Ordinária 

Considerações: O projeto visa retirar o impedimento do representante dos 

trabalhadores sobre a participação e a deliberação de alguns assuntos da empresa 

(como relações sindicais, salários, etc.). Esse projeto atinge permissionárias do 

serviço público de forma indireta, então classifica-se -1. 

 

PL-6316/2013: Autores: Luiza Erundina - PSB/SP,Acelino Popó - PRB/BA,Afonso 
Hamm - PP/RS,Akira Otsubo - PMDB/MS,Alceu Moreira - PMDB/RS,Alessandro 
Molon - PT/RJ,Alice Portugal - PCdoB/BA,Amauri Teixeira - PT/BA,André Figueiredo 
- PDT/CE,Antonio Brito - PTB/BA,Ariosto Holanda - PSB/CE,Arnaldo Jardim - 
PPS/SP,Arnaldo Jordy - PPS/PA,Assis do Couto - PT/PR,Assis Melo - 
PCdoB/RS,Augusto Carvalho - PPS/DF,Benedita da Silva - PT/RJ,Beto Albuquerque 



219 
 

- PSB/RS,Beto Faro - PT/PA,Biffi - PT/MS,Bohn Gass - PT/RS,Carmen Zanotto - 
PPS/SC,Celso Maldaner - PMDB/SC,Chico Alencar - PSOL/RJ,Chico Lopes - 
PCdoB/CE,Cláudio Puty - PT/PA,Cleber Verde - PRB/MA,Costa Ferreira - 
PSC/MA,Décio Lima - PT/SC,Domingos Dutra - PT/MA,Dr. Jorge Silva - PDT/ES,Dr. 
Ubiali - PSB/SP,Edson Silva - PSB/CE,Eduardo Barbosa - PSDB/MG,Elcione 
Barbalho - PMDB/PA,Eurico Júnior - PV/RJ,Evandro Milhomen - PCdoB/AP,Fabio 
Trad - PMDB/MS,Fátima Bezerra - PT/RN,Felipe Maia - DEM/RN,Fernando Ferro - 
PT/PE,Fernando Lopes - PMDB/RJ,Flávia Morais - PDT/GO,Giovani Cherini - 
PDT/RS,Glauber Braga - PSB/RJ,Goiaciara Cruz - PR/TO,Gonzaga Patriota - 
PSB/PE,Henrique Fontana - PT/RS,Iriny Lopes - PT/ES,Isaias Silvestre - 
PSB/MG,Ivan Valente - PSOL/SP,Jandira Feghali - PCdoB/RJ,Janete Capiberibe - 
PSB/AP,Janete Rocha Pietá - PT/SP,Jean Wyllys - PSOL/RJ,Jô Moraes - 
PCdoB/MG,João Ananias - PCdoB/CE,João Dado - PDT/SP,Jorge Bittar - 
PT/RJ,Júlio Delgado - PSB/MG,Lelo Coimbra - PMDB/ES,Leopoldo Meyer - 
PSB/PR,Luciana Santos - PCdoB/PE,Luiz Alberto - PT/BA,Luiz Couto - PT/PB,Major 
Fábio - DEM/PB,Manato - PDT/ES,Manuela D'ávila - PCdoB/RS,Marcelo Almeida - 
PMDB/PR,Marcelo Castro - PMDB/PI,Márcio França - PSB/SP,Marcos Rogério - 
PDT/RO,Margarida Salomão - PT/MG,Mauro Lopes - PMDB/MG,Newton Lima - 
PT/SP,Nilmário Miranda - PT/MG,Odair Cunha - PT/MG,Onofre Santo Agostini - 
PSD/SC,Osmar Júnior - PCdoB/PI,Otavio Leite - PSDB/RJ,Oziel Oliveira - 
PDT/BA,Padre João - PT/MG,Padre Ton - PT/RO,Paulo Feijó - PR/RJ,Paulo Foletto - 
PSB/ES,Paulo Rubem Santiago - PDT/PE,Paulo Teixeira - PT/SP,Paulo Wagner - 
PV/RN,Perpétua Almeida - PCdoB/AC,Plínio Valério - PSDB/AM,Policarpo - 
PT/DF,Professor Setimo - PMDB/MA,Raul Henry - PMDB/PE,Reginaldo Lopes - 
PT/MG,Reinaldo Azambuja - PSDB/MS,Ricardo Berzoini - PT/SP,Roberto de Lucena 
- PV/SP,Romário - S.PART./RJ,Ronaldo Benedet - PMDB/SC,Ronaldo Caiado - 
DEM/GO,Ronaldo Zulke - PT/RS,Rosinha da Adefal - PTdoB/AL,Rubens Bueno - 
PPS/PR,Sandra Rosado - PSB/RN,Sandro Alex - PPS/PR,Saraiva Felipe - 
PMDB/MG,Sebastião Bala Rocha - PDT/AP,Severino Ninho - PSB/PE,Sibá Machado 
- PT/AC,Simplício Araújo - PPS/MA,Stepan Nercessian - PPS/RJ,Sueli Vidigal - 
PDT/ES,Taumaturgo Lima - PT/AC,Valdir Colatto - PMDB/SC,Valmir Assunção - 
PT/BA,Vander Loubet - PT/MS,Vanderlei Macris - PSDB/SP,Vieira da Cunha - 
PDT/RS,Waldenor Pereira - PT/BA,Waldir Maranhão - PP/MA,Weverton Rocha - 
PDT/MA,Wladimir Costa - PMDB/PA,Professor Sérgio de Oliveira - PSC/PR,Erika 
Kokay - PT/DF,Pedro Eugênio - PT/PE,Onyx Lorenzoni - DEM/RS,Pedro Uczai - 
PT/SC. 
Data de apresentação: 10/9/2013 
Ementa: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais e o sistema das 
eleições proporcionais, alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), e sobre a forma de 
subscrição de eleitores a proposições legislativas de iniciativa popular, alterando a 
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. 
Considerações: o projeto de lei modifica a legislação atual sobre eleições. Uma das 

mais impactantes é exatamente sobre o financiamento de campanha, pois além de 

proibir financiamento de pessoas jurídicas, limita a doação de pessoa física aos 

partidos políticos a 700 reais. -1 por não visar diretamente as empresas, mas 

contraria prováveis interesses desta. 
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 PL- 235/2003: Autor: Sandra Rosado - PMDB/RN 
 Data da apresentação:  27/02/2003  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento, à população de baixa 

renda, de gás liquefeito de petróleo em vasilhames de pequena capacidade 
volumétrica. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O projeto coloca que as empresas que negociam gás de cozinha 

ofereçam vasilhame de menor capacidade para as famílias de baixa renda. Como 

um novo modelo de vasilhame poderia provocar gastos, tanto financeiros como 

burocráticos, não imaginados pela empresa, o projeto foi listado como -1. 

 

 PL – 624/2003: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  02/04/2003  
 Ementa: Cria o salário mínimo do crescimento, vincula o aumento real ao PIB 

(Produto Interno Bruto), disciplina o reajuste periódico do poder aquisitivo e dá 
outras providências 
Considerações:  O projeto estabelece critérios tanto para a correção quanto para o 

aumento do salário mínimo. Inicialmente seria classificado como -1, por 

indiretamente ir contra interesses empresariais, no sentido de maior gasto com os 

trabalhadores, porém aumento do salário também é aumento do consumo, o que é 

bom para outra parte do setor empresarial, especialmente o comércio. Fica sendo 

colocada como  -1, porém faz-se notar o dilema.   

 PL – 638/2003: Autor: Sandra Rosado - PMDB/RN 
 Data da apresentação:  03/04/2003  
 Ementa: Garante a permanência de acompanhante de pessoas idosas nos casos de 

internação em estabelecimentos de saúde, nas condições que especifica. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Projeto que visa garantir que idosos (acima de 65) tenham sempre 

um acompanhante, sem custo a mais (salvo alimentação). Não incide diretamente 

nem indiretamente sobre as empresas, hospitais ou planos de saúde, então, 0. 

 

 PL- 639/2003: Autor: Sandra Rosado - PMDB/RN 
 Data da apresentação:  03/04/2003  
 Ementa: Obriga a rede hospitalar a priorizar o atendimento de idosos acima de 65 

anos , nos casos de epidemia e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações:  Procura garantir aos idosos atendimento prioritário em caso de 

epidemias, porém eles já contam, legalmente, com atendimento prioritário em 

qualquer situação. Classificado como 0. 

 

 PL – 644/2003: Autor: Sandra Rosado - PMDB/RN;Francisca Trindade - PT/PI 
 Data da apresentação:  03/04/2003  
 Ementa: Assegura o gozo de licença-maternidade às mulheres Parlamentares e dá 

outras providências. NOVA EMENTA: Assegura o gozo de licença-maternidade e 
licença-paternidade aos Parlamentares e dá outras providências. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Dispõem sobre a licença maternidade e paternidade para os 

membros do parlamento. Classificação: 0. 

 

 PL – 1630/2003: Autor: Sandra Rosado - PMDB/RN 
 Data da apresentação:  06/08/2003  
 Ementa: Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Apicultor. 

Considerações: Procura regularizar a profissão de apicultor, estabelecendo direitos 

e deveres para quem trabalha na área.  Garantiria direitos e profissionalização para 

quem trabalha na área. Dessa forma -1, pois não afetaria diretamente uma empresa, 

mas toda uma classe trabalhista que então afetaria a empresa. 

 

 PL – 2490/2003: Autor: Carlos Alberto Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  13/11/2003  
 Ementa: Dispõe sobre a transformação da Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró em Universidade Federal do Vale do Apodi e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O projeto de lei procura transformar a ESAM em universidade, 

similar a de Fátima Bezerra.  Classificação 1. 

 

 PL – 2491/2003: Autor: Carlos Alberto Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  13/11/2003  
 Ementa: Dispõe sobre a organização do júri. Explicação: Aumenta o número de 

jurados e limitando a participação a uma sessão por ano de forma que haja um 
rodízio maior no Tribunal do Júri; altera o Decreto-Lei nº 3.689, 1941. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Apenas procura fazer um rodízio maior nos júris. Classificação: 0. 

 

 PL – 2492/2003: Autor: Carlos Alberto Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  13/11/2003  
 Ementa: Institui o título "Capital Brasileira da Cultura" e dá outras providências. 
 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

Considerações: Cria o título em questão a ser conferido anualmente a alguma 

cidade, que se candidate ao título e monte um projeto cultural, sendo eleita por um 

júri como vencedora. Inicialmente a classificação seria 0, porém pode impactar 

positivamente para empresas, especialmente após ler o inciso VI do 3º parágrafo do 

2º artigo que diz: VI- manter parceria com a iniciativa privada, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento da atividade econômica local, particularmente na geração 

de emprego e incentivo ao turismo; Desta forma, classifica-se como 1. 

 

 PL – 2527/2003: Autor: Carlos Alberto Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  19/11/2003  
 Ementa: Denomina Vingt-un Rosado a Escola Superior de Agricultura de Mossoró - 

ESAM, no Estado do Rio Grande do Norte. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: PL que queria muda RO nome da ESAM oara ES Vingt-um 

Rosado. Classificação 0. 
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 PL – 3201/2004: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  23/03/2004  
 Ementa: Dispõe sobre a isenção do imposto de renda, relativamente a pensões e 

proventos concedidos em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente 
brasileiro na Segunda Guerra Mundial, dando nova redação ao inciso XII do art. 6º 
da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

 Situação: Arquivada 
Considerações:  afeta o calculo do imposto apenas pra quem é pensionista de 

quem lutou na segunda guerra. Classificação: 0. 

 

 PL – 3539/2004: Autor: Nélio Dias - PP/RN 
 Data da apresentação:  12/05/2004  
 Ementa: Altera a Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003. Explicação: Amplia para 

toda a Região Nordeste a área de abrangência do benefício de repactuação e 
alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural; altera a Lei nº 
10.823, de 2003. 
Considerações: projeto que visa estender a questão da divida em agropecuária, de 

forma indireta ajdua o agronegócio. Classificação 1 

 

PL – 4514/2004: Autor: Roberto Pessoa - PL/CE; José Rocha - PFL/BA; Aroldo 

Cedraz - PFL/BA e outros 

 Data da apresentação:  24/11/2004  
 Ementa: Dispõe sobre a repactuação de dívidas oriundas de operações de crédito 

rural na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), e 
dá outras providências. 

 Situação: Vetado totalmente 
Considerações: cria um projeto similar ao cisto no PL acima, porém este foi vetado. 

Classificação 1. 

 

 PL – 4538/2004: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  30/11/2004  
 Ementa: Dispõe sobre a redução da conta de serviços de telecomunicações 

referente ao acesso à Internet para os professores do ensino médio e 
superior. Explicação: Altera a Lei nº 9.998, de 2000. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O projeto visa baratear em 15 reais a mensalidade de internet para 

professores concursados do ensino médio e superior. Porém, na lei já prevê 

subsídio as empresas de telecomunicação, para poder  ter essa redução. O fato de 

a proposição ter um desconto fixo e não relativo, torna esse desconto engessado, 

que ocasionaria um problema com subida do preço do pulso telefônico ou da 

internet.  Desta forma, não vai contra interesses empresariais, e pode beneficiar as 

empresas de telecomunicações de algum modo (dinheiro do fundo + a não correção 

do desconto). Classificado com 1. 

 

 PL – 4554/2004: Autor: Sérgio Miranda - PCdoB/MG; Alberto Fraga - PTB/DF; Alceu 
Collares - PDT/RS e outros 

 Data da apresentação:  02/12/2004  
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 Ementa: Regulamenta o Art. 8º da Constituição Federal, que dispõe sobre a 
organização sindical, e dá outras providências. Explicação: Altera e revoga 
dispositivos da CLT - Decreto-lei nº 5.452, de 1943. Regulamenta o artigo oitavo da 
Constituição Federal. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Procura regularizar os sindicatos e centrais sindicais e de classe, 

assim também centrais patronais. Classificação -1. 

 

 PL – 5095/2005: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  26/04/2005  
 Ementa: Inclui a ligação ferroviária EF - 410, prevista no anexo da Lei nº 5.917, de 

10 de setembro de 1973, que instituiu o Plano Nacional de Viação, entre os trechos 
integrantes da Ferrovia Transnordestina. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações: Essa projeta procura incluir uma estrada de ferro na 

transnordestina, para baratear e facilitar o escoamento de produtos. Como a própria 

justificativa coloca que visa trazer desenvolvimenteo através das industrias e 

empresas, classificação fica como 2. 

 

 PL – 5464/2005: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  20/06/2005  
 Ementa: Autoriza o Poder Executivo a ampliar a área de atuação da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, nos termos 
que especifica, e dá outras providências. Explicação: Incluindo na área de atuação 
da CODEVASF as bacias hidrográficas dos rios intermitentes contíguas aos Rios 
São Francisco , Parnaíba, Apodi e Piranhas; aterando a Lei nº 6.088, de 1974 (Lei nº 
9.954, de 2000). 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto procura dar poder ao poder executivo para ampliar o 

local de ação do CODEVASF (uma empresa pública que mobiliza investimentos 

públicos para construção de obras de infraestrutura, especialmente em relação a 

serviço hídrico, nos locais onde atua). Como essas empresas tem um caráter de 

fomento e de parceria com a iniciativa privada, a classificação fica como 1. 

 

 PL – 5742/2005: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  11/08/2005  
 Ementa: Acrescenta inciso X e § 3º ao art. 243, e parágrafo único ao art. 332 da Lei 

nº 4.737, de 15 de Julho de 1965, tratando sobre propaganda enganosa no Código 
Eleitoral. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: classificação 0 

 

 PL – 5791/2005: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  23/08/2005  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, permitindo a dedução 

dos gastos com empregados domésticos da base de cálculo do Imposto de Renda 
da Pessoa Física e dá outras providências. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Esse projeto beneficia imensamente as classes mais abastadas, 

mas incide apenas sobre pessoas física, sem impacto em empresas e pessoas 

jurídicas (como teria a da questão imobiliária, por exemplo). Destarte, classificação 

0. 

 

 PL – 6439/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  26/09/2013  
 Ementa: Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional, de forma a tornar obrigatória a 
previsão nos planos de educação de Estados, Distrito Federal e Municípios, metas e 
prazos para que cada escola pública de ensino fundamental e médio tenha, 
obrigatoriamente, laboratórios de ensino de ciências e de ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: o projeto de lei incide sobres escolas públicas, para que se torne 

obrigatório que elas tenham laboratório de informática. Classificação 0. 

 

 PL- 6477/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  02/10/2013  
 Ementa: Acrescenta artigo à Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, autorizando a 

concessão de bolsas de formação inicial e continuada para os demais profissionais 
da educação. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Amplia bolsa de formação continuada para professores do ensino 

público básico. Classificação 0. 

 

 PL – 6529/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  09/10/2013  
 Ementa: Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação 

escolar básica pública. Explicação:Revoga o art. 9º e o inciso II do art. 10 da Lei nº 
9.424, de 1996, Lei do Fundef. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
 Considerações: Diretrizes para a valorização dos profissionais das escolas públicas 

e continuadas. Classificação 0. 
 

 PL – 6587/2013: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  16/10/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que "Dispõe sobre os Planos 

de Benefícios de Previdência Social e dá outras providências", para incluir condição 
para o recebimento do auxílio-doença pelo dependente químico. 

 Situação: Aguardando Deliberação na Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) 
Considerações: Permite acesso ao auxílio doença previdenciário aos dependentes 

químicos que estiverem devidamente em internação terapêutica. Classificação 0. 

 

 PL – 6598/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/10/2013  
 Ementa: Estabelece benefício fiscal para fomentar as doações para a assistência 

aos estudantes de ensino superior. 
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 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: a proposta incide diretamente sobre empresas e pessoas jurídicas, 

isentando do imposto de renda as doações feitas para um fundo de assistência 

estudantil. Além de incidir diretamente, é benéfico as empresas, que terão esse 

desconto no imposto e ainda poderão utilizar essa doação como marketing. 

 

 PL – 6621/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/10/2013  
 Ementa: Dispõe sobre ações do Outubro Rosa. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O projeto prevê algumas ações para o outubro Rosa (ações que 

acontecem, apesr do arquivamento desse projeto. Deve ter tido outro similar). Ela 

beneficia empresas indiretamente, pois prevê  veiculação de campanha na mídia e 

realização de eventos,q eu são feitos através de contratos com empresas privadas. 

Portanto, classificação 1. 

 

 PL – 6699/2013: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  05/11/2013  
 Ementa: Denomina "Ferrovia Doutor José Pacheco Dantas" o trecho ferroviário da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), entre as cidades de Natal e Ceará-
Mirim, Estado do Rio Grande do Norte. 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) 
Considerações:  Apenas nomeia a estrada de Ferro, fazendo homenagem. 

Classificação 0. 

 

 PL- 6801/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  21/11/2013  
 Ementa: Acrescenta o §4º ao art. 13 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, 

para permitir a participação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais 
Filantrópicos no Projeto Mais Médicos para o Brasil. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: A PL ampliaria a atuação dos mais médicos para as santas casas 

e hospitais filantrópicos que atendessem 50% mais de sal capacidade pelo SUS. 

Como isso pode afetar indireta e negativamente empresas do ramo de saúde, 

classifica-se como -1. 

 

 PL – 7207/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/02/2014  
 Ementa: Agrava a pena para o crime de contrabando. Explicação: Altera o Decreto-

Lei 2.848 de 1940. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Aumenta a punição para o crime de contrabando, na justificativa 

usasse o exemplo do contrabando de cigarro, mas é geral para todos.  Levando em 

conta o “dever ser”, a legalidade e o que seria considerado normal, a classificação 

fica como 1, pois beneficiária por aumenta RO medo de realizar o contrabando, 
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diminuindo este o que beneficiaria empresas que não teriam esse produto para 

competir. 

 

 PL – 7208/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/02/2014  
 Ementa: Acresce dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal. Explicação: Tipifica como crime a utilização de silicone comum 
industrial em procedimentos no corpo humano. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: A PL faz ser considerado crime o implante de silicone industrial 

comum no corpo de um ser humano. Classificação 0. 

 

 PL – 7271/2014: Autor: João Maia - PR/RN 
 Data da apresentação:  19/03/2014  
 Ementa: Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 

sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: A PL pretende federalizar um trecho de uma RN, que liga o Rio 

grande do Norte a Paraíba. Classificação 0. 

 

 PL – 7668/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/06/2014  
 Ementa: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078, de 1990, para obrigar a publicação 

do CNPJ ou CPF do fornecedor e do endereço para reclamação por parte do 
consumidor. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Afeta diretamente empresas e fornecedores, mas não 

necessariamente beneficia nem prejudica. Porém, como o potencial para prejudicar 

é maior (afinal de conta, obriga a publicação de do CNPJ e CPF, bem como 

endereço, para reclamação) classifica-se como -1. 

 

 PL – 7734/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  24/06/2014  
 Ementa: Acrescenta o inciso IX ao art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, 

para dispor sobre o rompimento de lacre aduaneiro como meio de obtenção de 
prova no processo penal. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Apenas estabelece a questão procedimental do rompimento de 

lacres aduaneiros. Classificação 0. 

 

 PL – 7802/2014: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  15/07/2014  
 Ementa: Dispõe sobre a redução do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza da pessoa jurídica quando da contratação de profissionais recém-formados 
nos cursos de graduação e ensino técnico profissional sem experiência profissional. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Reduz em 5% a alíquota do imposto sobre a renda de pessoas 

jurídicas que contratem recém-formados em graduação ou  técnico profissional sem 
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experiência profissional comprovada. É um grande benefício a empresa, feito 

diretamente a elas. Classificação 2.   

 

 PL – 7816/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/07/2014  
 Ementa: Dispõe sobre o protagonismo juvenil. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O projeto visa instituir um parlamento mirim a atuar em nível 

municipal, estadual e nacional. Classificação 0. 

 

 PL – 8022/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN;Keiko Ota - PSB/SP 
 Data da apresentação:  15/10/2014  
 Ementa: Altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a apresentação de documentos de 
porte obrigatório. 

 Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) 
Considerações: Procura modificar a lei sobre porte do documento obrigatório para 

dirigir. Classificação 0. 

 

 PL – 8023/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN;Keiko Ota - PSB/SP 
 Data da apresentação:  15/10/2014  
 Ementa: Cria o Fundo Nacional do Passe Livre. 
 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Educação (CE) 

Considerações: O projeto pode vir a ser danoso para as empresas de transporte 

urbano, caso o passe livre seja efetivado e o repasse do município não supra esse 

gasto par ao lucro da empresa. Classificação -1. 

 

 PL – 8049/2014: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN;Dr. Jorge Silva - PROS/ES 
 Data da apresentação:  29/10/2014  
 Ementa: Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que "Dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga 
dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 
8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências", para estender o Programa 
da Merenda Escolar aos ... 

 Situação: Devolvida ao Autor 
Considerações:  Projeto visa regularizar a alimentação dos membros da 

comunidade escolar com o excedente dos alimentos primeiramente destinado aos 

alunos. Classificação 0. 

 

 PL – 8064/2014: Autor: Betinho Rosado - PP/RN 
 Data da apresentação:  04/11/2014  
 Ementa: Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que "dispõe sobre o 

Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularização fundiária de 
assentamentos localizados em áreas urbanas", estabelecendo critérios para a 
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seleção de localidades beneficiadas com empreendimentos no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Urbana ... 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto procura criar critérios efetivos e estáveis para áreas 

receberem o recurso do programa “minha casa, minha vida”. Como o programa é de 

viral importância as empresa de construção civil, e pode ampliar para outras área do 

Brasil, classificasse como 1. 

 

 PL – 8133/2014: Autor: Betinho Rosado - PP/RN 
 Data da apresentação:  21/11/2014  
 Ementa: Altera o Anexo I da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que "altera 

a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que 
menciona". Explicação: Inclui o setor salineiro na lista de beneficiários do regime de 
desoneração da folha de pagamentos. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O texto do PL e a justificativa são claros. Foi um PL criado para 

incluir o setor salineiro no regime de desoneração da folha de pagamento. 

Classificação 2, por ser benéfico diretamente a empresas. 

 

 PL – 5792/2005: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  23/08/2005  
 Ementa: Autoriza a criação da Fundação Universidade Federal do Agreste - FUFAG, 

e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Abriria uma nova universidade no RN. Como a educação se vê 

voltada ao mercadod e trabalho, a tendência é ser classificada como 1  

 

 PL – 6065/2005: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  18/10/2005  
 Ementa: Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que "Dispõe sobre as 

Sociedades por Ações", para instituir direito dos acionistas de sociedades de 
economia mista. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Poderia ser considerado 0, se não tivesse: “§ 3º A companhia de 

economia mista deverá colocar, no mínimo, 30% (trinta por cento) de suas ações 

representativas de seu capital social para venda em bolsa ou no mercado de 

balcão”. Por causa desse ponto, classifica-se como 1. 

 

 PL – 6372/2005: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  13/12/2005  
 Ementa: Inclui a ligação ferroviária EF-415 e trechos da ferrovia longitudinal EF-101 

e da ferrovia transversal EF-225, previstas na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que institui o Plano Nacional de Viação, entre as ligações integrantes da 
Ferrovia Transnordestina. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Classificado como 1, pois tem potencial a ser benéfico aos 

interesses empresariais. 
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 PL – 6972/2006: Autor: Ney Lopes - PFL/RN 
 Data da apresentação:  03/05/2006  
 Ementa: Altera a redação do § 2º do art. 5º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990. 
 Situação: Devolvida ao Autor 

Considerações: Versa sobre cota para deficientes em concursos. Classificação 0. 

 

 PL – 5507/2005: Autor: Ronaldo Caiado - PFL/GO; Zonta - PP/SC; Abelardo Lupion 
- PFL/PR e outros 

 Data da apresentação:  27/06/2005  
 Ementa: Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas originárias de 

operações de crédito rural, altera a Lei nº 10.437, de 25 de abril de 2002, e dá outras 
providências. Explicação: Incluindo como beneficiário da renegociação de dívidas 
das operações de crédito rural o produtor rural amparado pelo Programa de 
Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária, FUNCAFÉ, PRODECER 
II, PROGER RURAL, PESA, e outros. 

 Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) 
Considerações: Dispões sobre alongamento da dívida de crédito rural, com grande 

chance de impactar positivamente em interesses empresariais e bancários. 

Classificação 1. 

 

 PL – 6565/2006: Autor: Osvaldo Coelho - PFL/PE; José Carlos Aleluia - PFL/BA; 
João Leão - PP/BA e outros 

 Data da apresentação:  30/01/2006  
 Ementa: Estabelece condições para financiamentos ao amparo de recursos do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, destinados a produtores 
rurais da região do semi-árido brasileiro. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Classificação 2, por causa desse inciso: “IV – quando destinados à 

agroindústria, a taxa efetiva de juros será de quatro por cento ao ano, prazo de 

pagamento de no mínimo vinte anos, carência de quatro anos e com prestações 

anuais, iguais e sucessivas; Parágrafo único. Sobre os financiamentos de que trata 

este artigo destinados à aquisição de tratores agrícolas, implementos associados e 

colheitadeiras prevalecerá a taxa de juros de dois por cento ao ano,prazo de 

pagamento de no mínimo dez anos, carência de três anos e com prestações anuais, 

iguais e sucessivas.”.  

 

 PL – 2196/2011: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  31/08/2011  
 Ementa: Acrescenta o § 5º, ao art. 690 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil - possibilitando a reserva de parte do produto da alienação 
judicial para pagamento dos débitos tributários e condominiais. 

 Situação: Arquivada; Arquivada 
Considerações: O artigo discorre que o valor obtido através de alienação judicial 

primeiro servirá para pagar dívidas tributárias, depois condominiais. Esse projeto 
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pode vir a ser benéfico a empresas, tanto as administradoras de condomínios e 

afins, como a empresas que viriam comprar imóveis alienados judicialmente. 

 

 PL – 2195/2011: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  31/08/2011  
 Ementa: Acrescenta o inciso XI, ao art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor - determinando que sejam discriminados 
nas notas fiscais os tributos que incidam sobre mercadorias e serviços. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O projeto procura discriminar nas notas fiscais os tributos pago na 

aquisição daquele bem. Classificação 0. 

 

 PL – 2024/2011: Autor Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2011  
 Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 

1998, tratando da assinatura digital nos projetos de lei de iniciativa popular. 
 Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) 

Considerações: Versa sobre o uso da assinatura digital para os projetos de lei de 

iniciativa porpular, uma forma de evitar fraudes (e dificultar ainda mais que algo seja 

mobilizado). Classificação 0. 

 

 PL – 7738/2010: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  04/08/2010  
 Ementa: Dispõe sobre a fraude em concursos. Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: O projeto de lei visa tipificar fraude em concursos públicos. 

Classificação 0. 

 

 PL – 7054/2010: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  30/03/2010  
 Ementa: Determina que os editais de concursos públicos realizados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta elaborem cronograma 
das etapas e resultados. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Discorre sobre editais para concurso público, colocando algumas 

obrigatoriedades neste. Classificação 0. 

 

 PL – 6785/2010: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  09/02/2010  
 Ementa: Dispõe sobre o intercâmbio acadêmico de estudantes de graduação e de 

pós-graduação no País. 
 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT) 
Considerações: versa sobre intercâmbio de estudantes em instituições dentro do 

próprio país. Classificação 0.  
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 PL – 6292/2009: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  27/10/2009  
 Ementa: Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, para conceder bolsa de estudos a alunos 
egressos de instituições educacionais beneficentes de assistência social. 

 Situação: Retirado pelo Autor 
Considerações: Permitiria que alunos egressos de instituições educacionais 

beneficentes de assistência social pudessem disputar bolsas no PROUNI e também 

ampliaria as bolsas para institutos de educação superior beneficentes de assistência 

social. Não altera significativamente a lei, mas afeta empresas de educação. Por um 

lado expandiria para ensino superior não lucrativo, por fortalecer o PROUNI, então 

classificação 1. 

 

 PL – 6130/2009: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  30/09/2009  
 Ementa: Autoriza a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Zona Oeste da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Classificação 1. 

 

 PL – 5797/2009: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  14/08/2009  
 Ementa: Altera o art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e o art. 1º da Lei 

nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para dispor que os benefícios no âmbito do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES e do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI são aplicáveis a cursos superiores presenciais 
ou à distância. ... 

 Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) 
Considerações: Amplia o entendimento do FIES e do PROUNI também para ensino 

a distância. Classificação 2, pois incide diretamente sobre o ensino superior privado, 

potencializando novos estudantes/clientes para essas empresas.  

 

 

 PL – 5486/2009: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  24/06/2009  
 Ementa: Altera a redação do inciso III e acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional", para inserir a obrigatoriedade de processo seletivo para acesso 
a cursos e programas de pós-graduação e para delimitar os cursos e programas de 
nível superior aos quais se aplica o princípio constitucional da gratuidade do ensino 
público oferecido em estabelecimentos ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Interfere apenas na pós graduação das instituições públicas. 

Classificação 0. 

 

 PL – 5005/2009:  Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  07/04/2009  
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 Ementa: Altera a denominação da barragem "Boqueirão de Parelhas", Rio Grande 
do Norte, para "Dr. Ulisses Bezerra". 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Apenas modifica o nome da barragem. Classificação 0. 

 

 PL – 3448/2008: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  21/05/2008  
 Ementa: Obriga a concessão de financiamentos imobiliários com condições 

especiais às pessoas com deficiência, no âmbito do SFH e do SFI. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O projeto pretende dar tratamento diferenciado a pessoas com 

deficiência, com encargos menores. Porém, não estabelece qual seria o encargo, na 

realidade, a letra da lei nem obriga a ser menor, diz apenas “diferenciado”.  Porém 

como tem capacidade de afetar a iniciativa privada, indo contra os seus interesses 

classificado como -1. 

 

 PL – 3345/2008: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  29/04/2008  
 Ementa: Dispõe sobre a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS 

para o pagamento de tributos e de despesas hospitalares. Explicação: Altera a Lei 
nº 8.036, de 1990. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto de lei permitiria o trabalhador a movimentar o FGTS em 

duas novas situações: pagamento de tributo a união, estado ou municípios, e 

pagamento de tratamento hospitalares não cobertas por plano de saúde. Isso 

beneficiaria indiretamente a saúde privada, pois deveria obrigação do SUS suprir a 

necessidade de saúde do cidadão de todas as formas, como não é, utilizasse esse 

tipo de artifício. Classifica-se como 1. 

 

 PL – 2192/2007: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  09/10/2007  
 Ementa: Dispõe sobre direitos educacionais dos órfãos residentes em abrigos 

coletivos sem fins lucrativos. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações:  

 

 PL – 1302/2007: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  12/06/2007  
 Ementa: Acrescenta inciso V e parágrafos 7º e 8º ao artigo 9º da Lei nº 6.830 de 22 

de setembro de 1980.Explicação: Autoriza a aceitação da prestação de serviços de 
utilidade pública na área de saúde pública como garantia da execução ou de 
extinção de créditos inscritos em Dívida Ativa. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Permite que as empresas de saúde quitem parte da sua dívida 

ativa com prestações de serviço para a população. Classifica-se como 1, pois tem 

potencial de abater boa parte da dívida e ainda permitiria um marketing. Tem 

potencial para ser benéfico. 
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 PL – 1189/2007: Autor: Felipe Maia - DEM/RN 
 Data da apresentação:  29/05/2007  
 Ementa: Modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 - 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Explicação: Antecipa para o 3º 
(terceiro) semestre o início do estágio para os estudantes do curso de Direito, com 
duração de dois anos. 

 Situação: Aguardando Deliberação do Recurso na Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados (MESA) 
Considerações:  Apenas altera o estágio obrigatório dos últimos anos, para que ele 

começa no terceiro período (segundo ano de curso). Classificação 0. 

 

 PL – 6240/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Altera o art. 94 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do 

Idoso. Explicação: Aplicando aos crimes previstos no Estatuto do Idoso a pena de, 
no mínimo, dois anos e o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099, de 1995, não 
se admitindo a utilização dos institutos despenalizadores. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações: Altera punição prevista no estatuto do idoso. Classificação 0. 

 

 PL – 6244/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Fixa critério para instituição de datas 

comemorativas. Explicação: Estabelecendo critérios de alta significação para os 
diferentes segmentos a serem homenageados. 

 Situação: Transformado em Norma Jurídica 
Considerações: Dificulta a criação de feriados, criando critérios e forma de cria-los. 

Bom projeto, que pode, indiretamente, beneficiar empresas. Classificação 1. 

 

 PL – 928/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  06/04/2011  
 Ementa: Dispõe sobre o Programa Escola Aberta nas escolas públicas urbanas de 

educação básica. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: Por conta desse trecho “poderão firmar parcerias com instituições 

públicas e privadas, a fim de oferecer aos alunos, seus familiares e outros 

integrantes das comunidades diferentes atividades de cultura, esporte e lazer, 

incluindo projetos de ensino profissionalizante”, que abre possibilidade para atuação 

privada (incluindo o sistema S, como colocado na justificativa), não há outra escolha 

a não ser classificar como 1, pois pode ser benéfico as empresas, de forma indireta. 

 

 PL – 1241/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  04/05/2011  
 Ementa: Dispõe sobre a reserva de vagas para portadores de deficiência no acesso 

aos cursos superiores de graduação. 
 Situação: Arquivada 



234 
 

Considerações: legisla sobre uma reserva de vaga (sem estabelecer quantos %) 

para pessoas com deficiência em cursos superiores. Classificação 0.  

 

 PL – 1679/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  28/06/2011  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de painéis opacos defronte 

aos guichês de caixa de estabelecimentos financeiros. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: Por gerar custos a bancos e institutos financeiros, classifica-se 

como -1.  

 

 PL – 2004/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  11/08/2011  
 Ementa: Altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 1998, que "dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências". Explicação: Aumenta a pena de detenção para 
um a três anos nos casos de abuso e maus-tratos de animais. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Deixa a pena mais pesada para quem realiza mau trato a animais, 

mesmo com fins científicos, caso acha outra alternativa. Classifica-se como 0, pois já 

era ilegal antes, apenas aumenta a pena. 

 

 PL – 2057/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  17/08/2011  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, para estabelecer o bafômetro como equipamento obrigatório dos 
veículos. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Classificação 0. Versa sobre o uso do bafômetro em todos os 

carros para que o motor possa ligar. 

 

 PL – 2559/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  19/10/2011  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre 

equipamento obrigatório em ônibus.Explicação: Monitor que mostre a velocidade do 
veículo em tempo real a todos os passageiros será equipamento obrigatório em 
ônibus. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: causaria novos gastos as empresas de transporte rodoviário. 

Classificação -1.  

 

 PL – 2560/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  19/10/2011  
 Ementa: Institui a meia-entrada para doadores de sangue ou de medula óssea em 

estabelecimentos que promovam cultura, entretenimento e lazer, e dá outras 
providências. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Meia-entrada é algo combatido por eventos culturais e de lazer, 

porque, segundo eles, oneroso e aumenta o custo do ingresso para quem não o 

paga. O fato de aumentar o número de pessoas beneficiadas, poderia prejudicar 

essas empresas. Classificação -1. 

 

 PL – 2815/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  30/11/2011  
 Ementa: Denomina Dona Militana o aeroporto construído no município de São 

Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do 
Norte. Explicação: Homenagem póstuma a Militana Salustiano do Nascimento. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Nomearia o Aeroporto de são Gonçalo do Amarante com o nome 

de Dona Militana. Classificação 0. 

 

 PL – 2816/2011: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  30/11/2011  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, para dispor sobre veículos apreendidos por infração de trânsito e 
não reclamados por seus proprietários. Explicação: Os processos de hasta pública 
deverão acontecer, no máximo, a cada seis meses. 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP) 
Considerações: Classificação 0. 

 

 PL – 5187/2013: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  20/03/2013  
 Ementa: Obriga os mercados e supermercados a oferecerem sacolas de papel aos 

consumidores para o transporte dos produtos. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações:  O projeto afeta empresas, ao mesmo tempo que positivamente, 

também negativamente.  É negativo para mercados e supermercados, pois precisam 

gastar parte do dinheiro para comprar sacolas bio degradáveis (na PL a qual esta 

apreeensado) ou papel (nessa PL). Porém, acho que o ganho é maior. Levando em 

consideração que são empresas de grande por, em sua maioria, que financia 

campanhas, entre ela, empresas de papel, esse projeto é muito mais benéfico a 

elas, que prejudicial a mercados (que transferem o dinheiro que gastariam com 

sacolas plásticas para as de papel). Classificação 1.  

 

 PL – 5292/2013: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  03/04/2013  
 Ementa: Proíbe a venda de produtos derivados do tabaco nos estabelecimentos 

comerciais que não sejam específicos para esse fim e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Visa proibir venda de produtos derivados do tabaco em locais que 

não tem essa finalidade. Isso iria complicar a venda de cigarros e afins, sendo 

assim, prejudicial a esse setor. Classificação -1. 
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 PL – 6363/2013: Autor: Paulo Wagner - PV/RN 
 Data da apresentação:  18/09/2013  
 Ementa: Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

para estabelecer a castração química como causa de redução da pena nos crimes 
sexuais contra vulnerável. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Altera o código penal para pena de crimes sexuais contra 

veneráveis, permitindo diminuição da pena caso o ofensor se voluntarie a fazer uma 

castração química. Classificação 0. 

 

 PL – 5617/2005: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  07/07/2005  
 Ementa: Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Seridó - UFS, por 

desmembramento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, e dá 
outras providências. 

 Situação: Devolvida ao Autor 
Considerações: Classificação 1. 

 

PL – 5690/2005: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 

 Data da apresentação:  03/08/2005  
 Ementa: Insere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, 

que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética 
brasileira. Explicação: Incluindo a Região Norte e Região Nordeste entre as regiões 
incentivadas para a produção de biodiesel. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O projeto visa obrigar que parte do biodisel utilizado seja produzido 

nas regiões norte e nordeste. Classificação 1. 

 

 PL – 5842/2005: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  31/08/2005  
 Ementa: Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Seridó - UFS, por 

desmembramento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, e dá 
outras providências. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Repeteco do 5617/2005 

 

PL – 6239/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 

 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Altera dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos. Explicação: Incluindo 

entre os crimes hediondos a corrupção de menores, exploração sexual, prostituição 
infantil, pornografia infantil; alterando a Lei nº 8.072, de 1990. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Altera crimes hediondos, colocando mais alguns artigos, como 

corrupçãod e menores, pornografia infatil e etc. sem efeito em empresas. 

Classificação 0  

 

 PL – 6240/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
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 Ementa: Altera o art. 94 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do 
Idoso. Explicação: Aplicando aos crimes previstos no Estatuto do Idoso a pena de, 
no mínimo, dois anos e o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099, de 1995, não 
se admitindo a utilização dos institutos despenalizadores. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações:  projeto de lei tem por função tirar uma ambiguidade no estatuto do 

idoso. Classificação 0.  

 

 PL – 6241/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Altera o art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal. Explicação:Aperfeiçoando a redação do tipo penal de prevaricação; 
fixando a pena de reclusão para esse crime, com agravação penal quando cometido 
em fase de inquérito. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Dispões sobre emprego público sem relação com empresas. 

Classificação 0. 

 

 PL – 6242/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Dispõe sobre o registro, em órgãos de segurança pública, de professores e 

alunos de estabelecimentos de artes marciais. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Registro de aluno e professores de Arte Marciais. Não há impactos 

em empresas, logo classificação 0. 

 

PL – 6243/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 

 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, a fim de permitir ao empregado 

deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário para acompanhar filho em 
virtude de enfermidade. Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações:  O projeto permite que empregados faltem até 30 dias em caso em 

enfermidades em filhos menores de 12 anos, caso seja apresentado o laudo médico. 

Destarte, como afeta a empresa diretamente e de forma prejudicial aos interesses 

destas, classifica-se como -2. 

 

 PL – 6245/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Altera o artigo 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelecendo 

prazo indeterminado para o requerimento de aposentadoria rural. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Retira o prazo para o requerimento da aposentadoria rural, como 

posto na lei 8213 de 24 de julho 1991. -1, pois indiretamente pode ir de encontro aos 

interesses do agronegócio. 

 

PL – 6246/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
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 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas privadas, para fins de 

preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal. 
 Situação: Aguardando Deliberação do Recurso na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados (MESA) 
Considerações: O PL visa proibir que empresas cobrem qualquer tipo de taxa para 

preenchimento de vagas em seu quadro pessoal. Essa poderia ser uma forma de 

angariar algum recurso. Como lucro é sempre o objetivo, classificamos como -2. 

 

 PL – 6247/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Altera o art. 87 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990. Explicação: Determina que a autoridade policial proceda a busca e 
localização da criança ou do adolescente imediatamente após a comunicação do 
desaparecimento. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O PL permite que a policia aja no momento que receber um queixa 

de desaparecimento de criança e adolescente. Classificação 0. 

 

 PL – 6248/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  23/11/2005  
 Ementa: Acrescenta novo parágrafo ao art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, que "Dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências". Explicação: Obrigando os Cartórios de Registro Civil a afixarem 
quadros com tabelas de custas e emolumentos em local de grande visibilidade e a 
informarem sobre a gratuidade no fornecimento de certidão de nascimento e óbito às 
pessoas pobres. 

 Situação: Transformado em Norma Jurídica 
Considerações: Institucionaliza que os cartórios devem disponibilizar, de modo 

visível, uma tabela de preços, bem como o aviso de que pessoas reconhecidamente 

pobres não precisam pagar por certidões de nascimento e de óbito. Ela lei apenas 

institucionaliza a visibilidade, portanto, classificada como 0. 

 

 PL – 6273/2005: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  29/11/2005  
 Ementa: Acresce dispositivo à Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe 

sobre a profissão de empregado doméstico, para proibir descontos no salário por 
fornecimento de alimentação, vestuário, higiene e moradia. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Apesar de ser um projeto que contraria interesse das classes 

dominantes, altas e médias, é uma PL que versa sobre trabalho doméstico, ou seja, 

atende a esfera de pessoa física e não jurídica, desta forma a classificação é 0. 

 

PL – 6492/2006:  Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 

 Data da apresentação:  17/01/2006  
 Ementa: Dispõe sobre a dispensação de medicamentos contendo antimicrobianos. 
 Situação: Aguardando Deliberação do Recurso na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados (MESA) 
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Considerações: Como procura coibir a automedicação, dificuldade venda de 

antimicrobianos, classifica-se como -1, por ser prejudicial aos interesses da indústria 

farmacêutica de forma indireta (apesar de beneficiar o setor médico, é mais 

prejudicial ao farmacêutico).  

 

 PL – 6494/2006: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/01/2006  
 Ementa: Acresce o inciso VI ao art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Explicação: Obriga hospitais que realizam partos a coletarem e 
armazenarem material genético de recém-nascidos para possibilitar a realização de 
exame de DNA para a confirmação ou identificação da maternidade. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: PL classificada como -1 por que ocasionaria novos gastos e 

responsabilidades a maternidade, que teria que criar um sistema e se adequar a 

guardar o DNA de recém-nascidos por pelo menos 5 anos. 

 

 PL – 6660/2006: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  21/02/2006  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento e farmácia básica de 

reanimação, por parte das clinicas que realizam cirurgias, e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: A PL obrigaria clinicas não adequadas a se adequarem com 

equipamento e medicações para reanimação, e como não estabelece quais seriam 

os equipamentos necessários, abre margem para aumentar ainda um provável 

impacto negativo nos interesses empresariais. -1. 

 

 PL – 6834/2006: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  30/03/2006  
 Ementa: Acrescenta parágrafo único ao art. 13 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, estabelecendo que o fornecimento e a instalação dos equipamentos de 
medição associados à tarifação do serviço prestado correrão às expensas da 
concessionária. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações: Classificado como -2, pois pode ser prejudicial a interesse de 

empresas concessionárias do serviço público e é feita pra afetar diretamente a eles.  

 

 

 PL – 6842/2006: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  03/04/2006  
 Ementa: Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que "Dispõe sobre os crimes 

hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina 
outras providências." Explicação: Estabelece que o condenado por crime hediondo 
só terá direito a progressão da pena privativa de liberdade para outro regime 
prisional menos rigoso, quando cumprir pelo menos 1/3 (um terço) da pena e 
ostentar bom comportamento carcerário. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Versa sobre reclusão de condenados por crimes hediondos, que 

visa pessoas físicas. Não interfere com empresas, classificação 0. 

 

 PL – 6862/2006: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  05/04/2006  
 Ementa: Acrescenta § 3º ao art. 184 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 

"Institui o Código de Processo Civil". Explicação: Estabelece que os prazos, em 
caso de intimação judicial, somente começam a correr do segundo dia útil após a 
publicação na imprensa oficial. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: uma intimação judicial começaria a correr apenas 2 dias úteis 

depois de publicada. Classificação 0. 

 

 PL – 6881/2006: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  06/04/2006  
 Ementa: Institui o dia 21 de Abril como o "Dia Nacional do Líder Comunitário". 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Estabelece o dia do Líder comunitário. Classificação 0. 

 

 PL – 7141/2006: Autor: Betinho Rosado - PFL/RN 
 Data da apresentação:  31/05/2006  
 Ementa: Aumenta a pena base dada ao art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, e altera o 

art. 33, § 2º, alínea "a", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código 
Penal, para estabelecer que o condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins deva começar a cumprir a pena em regime ... Explicação: Determina o 
aumento da pena por tráfico de drogas que passa a ser de 5 (cinco) a 15 (quinze) 
anos. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Aumenta a pena para o crime de tráfico de drogas. Classificação 0. 

 

 PL – 441/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  14/03/2007  
 Ementa: Acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, estabelecendo como equipamento obrigatório dos veículos que menciona, as 
barras laterais de proteção. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações: Torna obrigatório um item de segurança a mais, que pode afetar 

lucro das empresas automotivas, especialmente caminhões e veículos de grande 

porte. Classificação -1. 

 

 PL – 568/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  26/03/2007  
 Ementa: Reduz a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre produtos destinados à alimentação humana. Explicação: Inclui o 
sal refinado, milho, rapadura e o açucar mascavo. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Aumenta os produtos que teriam a alíquota diminuída, colocando 

entre eles o Sal (quase todos os deputados do RN recebem financiamento da 

indústria salineira do estado). Classificação 1. 

 

 PL – 910/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  26/04/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios farmacêuticos em 

procederem a diferenciação tátil nos recipientes dos medicamentos injetáveis que 
possam causar a morte e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os laboratórios farmacêuticos inserirem diferenciador tátil nos 
recipientes dos medicamentos injetáveis com potencial de letalidade. ... 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações: Classificação -2. Afeta diretamente a empresa e como constitui 

uma nova obrigação, pode ser considerado prejudicial aos seus interesses.  

 

 PL – 911/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  26/04/2007  
 Ementa: Veda a exibição de desenhos animados e outros programas de televisão 

que mostrem cenas de sexo explícito pelas empresas concessionárias de serviços 
de radiodifusão de sons e imagens no horário das seis às vinte e duas horas. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Proíbe-se a exibição de desenhos e programas que contenham 

sexo explícito (apesar de não conceituar e explicar o que é sexo explícito) do horário 

das 6 até as 22 horas. 

 

 PL – 1029/2007: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  09/05/2007  
 Ementa: Altera a legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, ampliando o limite 

de dedução com Educação e acrescenta o ensino 
complementar. Explicação: Aumenta o valor do limite de dedução para 50% 
(cinqüenta por cento) do total dos valores gastos com educação, incluindo prática 
esportiva, curso de línguas estrangeiras e capacitação tecnológica. Altera a Lei nº 
9.250, de 1995. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: A PL é extremamente benéfico as classes dominantes, alta e 

média, que de fato gastam muito com educação. Mesmo que a PL diga respeito a 

pessoa física, ela tem potencial de ser benéfica a empresas, especialmente as de 

educação, pois ao invés de se investir em educação pública e a democratização a 

educação, premia quem paga por ela, favorecendo esse sistema. Classificação 1. 

 

 PL – 1555/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/07/2007  
 Ementa: Concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por 

produtores rurais e transportadores de insumos e produtos destinados ou 
provenientes da atividade agrícola. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Classificação 2, pois a subvenção econômica se destina 

diretamente a produtores rurais (tanto pessoa física como pessoa jurídica) que 

produzem no norte, centro oeste e semi-árido do nordeste).  

 

 PL – 1603/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/07/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a reintegração no emprego dos ex-empregados concursados 

da Caixa Econômica Federal demitidos sem justa causa durante a vigência da 
norma RH 008. Explicação: Demissão compreendida no período entre 18 de 
fevereiro de 2000 e 30 de abril de 2003. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Versa sobre a reintegração ao emprego de pessoas demitidas sem 

justa causa na Caixa Econômica federal. Por se tratar de uma empresa estatal, não 

cabe a classificação para empresas privadas, portanto, classificação 0. 

 

 PL – 1908/2007: Autor: João Maia - PR/RN 
 Data da apresentação:  29/08/2007  
 Ementa: Dispõe sobre o serviço de comunicação eletrônica de massa e dá outras 

providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O projeto prevê uma série de benefícios, e uma regulação bem 

desregularizada para empresas de televisão por assinatura e banda larga por 

assinatura. 

 

 PL – 2279/2007: Autor: Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM; Jackson Barreto - 
PMDB/SE; Ricardo Tripoli - PSDB/SP; Rogério Marinho – PSB/RN e outros 

 Data da apresentação:  24/10/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a não aplicação de leis estrangeiras de caráter 

discriminatório e que possuam efeitos extraterritoriais a todos os jurisdicionados 
brasileiros e dá outras providências. 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) 
Considerações: Por se tratar de comercio internacional, especialmente em relação 

a embargos comerciais, e por se direcionar inicialmente a empresas, classifica-se 

como 2. 

 

 PL – 2539/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/12/2007  
 Ementa: Cria o Fundo Nacional para o Fortalecimento da Defesa Agropecuária 

(FNFDA) e dá outras providências 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O lei visa um fundo para sanidade animal e vegetal, e no conselho 

teria representando do CNA. Classifica-se como 2. 

 

 PL – 2756/2008: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/02/2008  
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 Ementa: Dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas de operações de crédito rural 
contratadas na área de atuação da SUDENE. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Cita diretamente o agronegócio na justificativa e propõem anistiar 

as dívidas na área de atuação da SUDENE. Classificação 2. 

 

 PL – 440/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  14/03/2007  
 Ementa: Altera o art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de dispor sobre gratificação 
por tempo de serviço. 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) 
Considerações: O projeto procura “fidelizar” o trabalhador a um empregador, dando 

gratificações ao trabalhador por tempo de serviço a um mesmo empregador. Dita 

que o valor da gratificação e a frequência do tempo serão definidos entre trabalhador 

e empregador. É benéfico ao trabalhador, pois vislumbra algum ganho, mas é mais 

ainda ao empregador, pois fideliza um funcionário e a decisão não fica a cargo do 

estado, mas sim da relação trabalhista. Poderia ser visto como algo prejudicial ao 

interesse das empresas, mas diminui o custos dela com contratação de mão de 

obra, visando diminuir rotatividade de mão de obra. Classificação 1. 

 

 PL – 442/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  14/03/2007  
 Ementa: Altera a constituição do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR, criado pelo 

Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro de 1971 e modificado pelo Decreto-Lei nº 
1.439, de 30 de dezembro de 1975. Explicação: Destina ao FUNGETUR 1% (um 
por cento) do produto do faturamento das vendas de bilhetes de passagens aéreas e 
marítimas internacionais e 80% (oitenta por cento) das Tarifas de Embarque 
Internacional. Altera a Lei nº 9.825, 1999. 
Considerações: Visa que uma 1% das passagens para viagem internacionais 

(aéreas e marítimas) e 80% da taxa de embarque para viagens internacionais sejam 

destinados ao FUGENTUR.  Classificado como -2, pois interfere diretamente nas 

empresas, prejudicando seus interesses em relação ao lucro e a espaço de 

mercado. 

 

o PL – 443/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 

o Data da apresentação:  14/03/2007  
o Ementa: Cria o programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), e dá outras providências. 
o Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

Considerações: O projeto elaborado procura fortalecer a agricultura familiar, 

criando fomentos tanto financeiros quanto tecnológicos. Isso pode ir de encontro ao 

interesse do agronegócio e grandes fazendeiros. Classificado como -1. 

 

 PL – 444/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
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 Data da apresentação:  14/03/2007  
 Ementa: Altera a redação do inciso IX do art. 22, da Lei nº 9.503, de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Explicação: Propõe que os órgãos 
executivos de trânsito dos Municípios sejam devidamente informados, mediante 
relatórios mensais, das ocorrências e acidentes de trânsito, registrados pelos 
Detrans. 

 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 
Considerações: projeto prevê a sistematização dos dados sobre acidentes de 

trânsito para programas públicos de educação para a redução dos mesmo. Tudo 

feito pelo estado, classificação 0. 

 

 PL – 445/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  14/03/2007  
 Ementa: Altera a destinação de parte dos royalties pela produção de petróleo 

entregues aos Municípios. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Obriga que municípios que recebam royaltes por petróleo ou gás 

natural invista 20% deste royaltes na área rural, com a intenção de diminuir a 

pobreza neste setor. Classificação 0. 

 

 PL – 446/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  14/03/2007  
 Ementa: Determina a criação, pelos Municípios, de diário oficial. 
 Situação: Devolvida ao Autor 

Considerações: Obriga que todo município com mais de 100 mil habitantes tenha 

um diário oficial com tiragem adequada, para publicização dos poderes executivos e 

legislativos locais. Classificação 0. 

 

 PL – 912/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  26/04/2007  
 Ementa: Regulamenta a profissão de Arqueólogo e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Regulariza a profissão de arqueólogo. Classificação 0.  

 

 PL – 1272/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  05/06/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a reintegração no emprego dos funcionários do Banco do 

Brasil S/A, demitidos no período de 1995 a 2002. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: Emprego em empresa pública. Classificação 0. 

 

 PL – 1276/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  06/06/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a exigência de lacre nos disquetes que armazenam os dados 

da votação de cada urna eleitoral, mediante acréscimo de § 8º ao art. 59 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). 

 Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) 
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Considerações: dispões sobre a exigência de lacre nos disquetes que armazenam 

dados sobre a votação na urna eletrônica. Classificação 0. 

 

 PL – 2029/2007: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  13/09/2007  
 Ementa: Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
dispondo sobre atribuições dos Municípios. Explicação: Confere aos municípios a 
competência para exercer o poder de polícia ambiental. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Confere ao município não apenas o poder de polícia ambiental, 

mas também de conferir licenciamento ambiental para projetos de impacto local. É 

um projeto de mão dupla, pois pode facilitar ou prejudicar atuação das empresas em 

conseguir esses licenciamentos. Há possibilidade dos dois caminhos. Como tem a 

possibilidade de aumentar a fiscalização, classificasse como -1  

 

 PL – 2164/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  03/10/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de chamadas nos serviços 

de telefonia fixa e móvel, cria novos direitos para o usuário do serviço de 
telecomunicações, e dá outras providências. Explicação: Oferta de "bina" ou 
equipamento assemelhado. Altera a Lei nº 9.472, de 1997. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: o projeto procura tornar obrigatório registro das ligações e a 

identificação deste por partes interessadas. Também proíbe qualquer tipo de serviço 

que vise deixar a pessoa que faz uma ligação no anonimato. Desta forma classifica-

se como -2, pois intere diretamente nas empresas telefônicas contra seus 

interesses. 

 

 PL – 2299/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  25/10/2007  
 Ementa: Acrescenta a alínea ''m'' ao inciso II do art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

07 de dezembro de 1940 - Código Penal. Explicação: Acrescenta como 
circunstância agravante a utilização de uniformes, fardas e acessórios oficiais que 
induzam a vítima a erro. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Classifica a utilização de equipamentos, uniformes e fardas oficiais 

com o intuito de induzir a vitima ao erro (para que a pessoa utilizando o equipamento 

cometa um crime) seja um agravante par a pena. Classificação 0.  

 

 PL – 2532/2007: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  04/12/2007  
 Ementa: Dispõe sobre a não-incidência da CPMF - Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transferência de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira, alterando o inciso III do art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 
1996. Explicação: Estabelece a não incidência da CPMF para pagamento de tributo 
federal. 
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 Situação: Arquivada 
Consideração: Permite isenção da CPMF para movimentação afim de pagar 

tributos federais.  Tirubuto sobre tributo. Projeto interessante, e classifica-se como 1, 

pois pode ser benéfico a interesses empresariais (pagar menos tributos).  

 

 PL – 2538/2007: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/12/2007  
 Ementa: Institui o Programa Nacional para o Fortalecimento da Mineração de 

Pequeno Porte - Pronamin, e dá outras providências. Explicação: Para empresas 
de mineração de pequeno porte, de caráter familiar, ou que contem com até vinte 
empregados e mineradores individuais. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Estimula mineração de pequeno porte e pequenas empresas 

nessa área. Vai contra o interesse de grandes corporações, em relação a lucro e 

monopólio. Classifica-se como -1. 

 

 PL – 2592/2007: Autor: Beto Albuquerque - PSB/RS; Dagoberto - PDT/MS; Dr. 
Ubiali - PSB/SP, Rogério Marinho – PSB/RN e outros 

 Data da apresentação:  11/12/2007  
 Ementa: Altera os arts. 170, 291, 292, 296, 301, 302, 303, 306 e 308 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e 
acresce dispositivo ao mesmo diploma legal. NOVA EMENTA: Altera os arts. 173, 
174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
sanções administrativas e crimes de ... Explicação: Dispõe sobre infração 
administrativa, crimes de trânsito e normas processuais a estes aplicáveis. 

 Situação: Transformado em Norma Jurídica 
Considerações: O projeto visa pena mais duras a quem comete infrações de 

trânsito a que coloca em risco a vida de outras pessoas, além da própria. 

Classificação 0. 

 

 PL – 3658/2008: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  03/07/2008  
 Ementa: Altera o art. 357 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal. Explicação: Aumenta a pena da metade para os crimes de 
exploração de prestígio. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Projeto de caráter penal eu visa aumentar a pena de exploração de 

prestígio. Difícil classificação, pois as empresas podem se valer da ilegalidade para 

ganhos próprios, mas como o trabalho mantêm tudo na legalidade, classificação 0. 

 

 PL – 3659/2008: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  03/07/2008  
 Ementa: Permite o pagamento de passivos junto à União e ao Sistema Financeiro 

da Habitação com crédito de natureza alimentícia. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: É em relação a união, então não afeta empresas. Classificação 0. 
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 PL – 4233/2008: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  05/11/2008  
 Ementa: Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social, para estabelecer critérios de concessão 
do benefício de prestação continuada. Explicação: Reduz a idade do beneficiário 
para 65 (sessenta e cinco) anos e exclui do cálculo da renda familiar o benefício 
concedido a outro membro da família do idoso ou do portador de deficiência. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto Dispões sobre concessão de benefício a idosos ou 

deficientes que comprovem não poder prover o sustento de próprios ou de suas 

famílias. Classificação 0. 

 

 PL – 4486/2008: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/12/2008  
 Ementa: Altera o § 2º e revoga os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 

de setembro de 1997, que "estabelece normas para as 
eleições". Explicação: Estabelece que os horários reservados à propaganda de 
cada eleição serão distribuídos igualitariamente entre todos os partidos e coligações 
que participam do pleito. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Remete a divisão do tempo de TV e rádio, para os partidos 

políticos. Iguala o tempo de todos. Classificação 0. 

 

 PL – 4487/2008: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/12/2008  
 Ementa: Dispõe sobre a criação do cadastro nacional de pedófilos. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Projeto pretende criar um banco de dados com dados das pessoas 

culpadas por pedofilia. 

 

 

 PL – 4818/2009: Autor: Paulo Pereira da Silva - PDT/SP; Beto Albuquerque - 
PSB/RS; Edinho Bez - PMDB/SC; Fábio Faria PMN/RN e outros 

 Data da apresentação:  10/03/2009  
 Ementa: Dispõe sobre o salário profissional e a jornada de trabalho dos 

profissionais técnicos agrícolas de nível médio e dá outras providências. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: A presente proposição visa estabelecer um valor mínimo como 

remuneração mensal dos profissionais técnicos agrícolas, além de regular a jornada 

de trabalho correspondente a esse valor. Classificação -1. 

 

 PL – 4928/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  25/03/2009  
 Ementa: Prevê a redução do consumo de combustível por veículos automotores. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: Como dita sobre a diminuição do consumo médio de combustível, 

isso obrigaria as industrias automobilísticas a pesquisar tecnologias para isso, e 
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impactaria em pontos de gasolina e petrolíferas, diminuindo o consumo de 

combustível. Classificação -1. 

 

 PL – 4929/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  25/03/2009  
 Ementa: Dispõe sobre alterações no Serviço Postal. Explicação: Altera a Lei nº 

6.538, de 1978. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: por quebrar o monopólio dos correios para correspondência 

empresarial, classificasse como 2, pois prevê um mercado privado para atender tal 

demanda e uma possível competição. 

 

 PL – 5004/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  07/04/2009  
 Ementa: Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os veículos 

utilizados no transporte escolar, nas condições que determina. Explicação: Altera a 
Lei nº 8.989, de 1995. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Consideração: transporte escolar deveria ser de responsabilidade da união. 

Classificasse como 1. 

 

 PL – 5185/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  07/05/2009  
 Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de cadastramento e de identificação 

eletrônica para fins de acesso à rede mundial de computadores, e de manutenção 
dos dados informáticos pelo período de 2 (dois) anos para fins de investigação 
criminal ou instrução de processo processual penal. 

 Situação: Arquivada; Arquivada 
Considerações: Apesar de imensamente dracônico, o projeto poderia afetar 

empresas que procurasse trabalhar de forma clandestina. Como dito, esse trabalho 

não lida com possibilidades contra a lei. Classificação 0. 

 

 PL – 5231/2009: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  18/05/2009  
 Ementa: Altera a redação do § 3º do art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997 (Lei das Eleições), para dispor sobre a inclusão de mensagem sonora na urna 
eletrônica de votação eleitoral, indicando cada cargo a ser votado pelo eleitor. 

 Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) 
Considerações: projeto advoga a inclusão de mensagem sonora nas urnas 

eletrônicas, indicando o cargo a ser votado pelo eleitor. Classificação 0. 

 

 PL – 5367/2009: Autor: Valdir Colatto - PMDB/SC; Zonta - PP/SC; Abelardo Lupion - 
DEM/PR; Betinho Rosado DEM/RN  e outros 

 Data da apresentação:  03/06/2009  
 Ementa: Institui o Código Ambiental Brasileiro, estabelece a Política Nacional de 

Meio Ambiente, definindo os bens que pretende proteger e criando os instrumentos 
para essa proteção; cria a política geral de meio ambiente urbano; revoga o Decreto-
Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, 
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as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 4.771, de 15 de setembro de 1965, o 
art. 7º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o art. 22 da Lei nº 9.985, de 18 
de julho ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Visa estabelecer um código do meio ambiente que favorece o 

agronegócio. Classifica-se como 1. 

 

 PL – 5404/2009: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  10/06/2009  
 Ementa: Dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados e Municípios que 

sofrem danos decorrentes de calamidades públicas. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: projeto prevê repasse da união para municípios e estados que 

tenham sofrido calamidades públicas. Classificação 0. 

 

 PL – 5405/2009: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  10/06/2009  
 Ementa: Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que "institui o Programa 

Universidade para Todos - ProUni"Explicação: Destina bolsa de estudo a 
estudantes e professores da rede pública de ensino destinadas a formação 
profissional da educação básica. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Ampliação do prouni para estudantes e professores da rede 

pública de ensino, destinadas a formação profissional da Educação básica. Como 

expande o PROUNI que é um projeto benéfico aos interesses das empresas de 

educação, classifica-se como 2. 

 

 PL – 5500/2009: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  30/06/2009  
 Ementa: Dispõe sobre a criação de Escola Técnica Federal de São Paulo do 

Potengi , Rio Grande do Norte. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Por se tratar de uma escola voltada apenas para o ensino técnico 

(Diferente do IFRN), classifica-se como 1. 

 

 PL – 6220/2009: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  14/10/2009  
 Ementa: Dispõe sobre a criação de Escola Técnica Federal de Goianinha, Rio 

Grande do Norte. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Por se tratar de uma escola voltada apenas para o ensino técnico 

(Diferente do IFRN), classifica-se como 1. 

  

 

 PL – 6240/2009: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  19/10/2009  
 Ementa: Define a participação do Advogado e da Advogada no processo 

constitucional concentrado. 
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 Situação: Arquivada 
Considerações: classifica-se como 0, pois não interfere em interesses 

empresariais. 

 

 PL – 6277/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  21/10/2009  
 Ementa: Institui fundo de apoio financeiro para a qualificação de trabalhadores 

rurais desempregados pelo processo de mecanização das atividades agropecuárias 
e dá outras providências. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Projeto visa cria rum fundo para qualificação de trabalhadores 

rurais que perderam emprego por causa da mecanização. A empresa poderá 

receber o trabalhador treinado com esse fundo e ainda da outros pareceres como 

representante do CNA na gestão do fundo, e parceria com empresas de tratores. 

Classificação 1 

 

 PL – 6314/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  28/10/2009  
 Ementa: Dispõe sobre o exercício da profissão de bugreiro. 
 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC) 
Considerações: O presente projeto regulariza a profissão de bugreiro, 

estabelecendo direitos especiais (exemplo: salário mínimo de 2 salários e descanso 

semanal de 36 horas) para essa classe em virtude do seu trabalho, no caso do 

bugreiro empregado, que trabalhe para uma empresa. Destarte, a classificação fica 

como -1. 

 

 PL – 6444/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  18/11/2009  
 Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 11.505, de 18 de julho de 2007, e dá outras 

providências. Explicação: Fixa em meio por cento dos recursos arrecadados pela 
Timemania para o Fundo Nacional de Combate ao Câncer. Altera a Lei nº 11.345, de 
2006. 

 Situação: Retirado pelo Autor 
Considerações: O fundo destina-se exclusivamente para santas casas de 

misericórdia e hospitais sem fins lucrativos, e também para quem tem parceria com 

o SUS a mais de 10 anos. Como o interesse empresarial é privatização dessas 

esferas, classifica-se como -1. 

 

 PL – 6445/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  18/11/2009  
 Ementa: Institui o Fundo Nacional de Combate ao Câncer. 
 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT) 
Considerações: O projeto cria o fundo, mas é extremamente aberto quanto a 

composição do fundo e não delimita onde o dinheiro será aplicado, nem sob quais 
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circunstâncias. Podendo ser utilizado no setor privado, para tratamento e pesquisa, 

classifica-se como 1, pelo potencial de ser benéfico a empresas. 

 

 PL – 6447/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  18/11/2009  
 Ementa: Concede isenção do Imposto de Renda aos proventos de aposentadoria 

percebidos pelos servidores públicos aposentados compulsoriamente em virtude de 
atingirem a idade de setenta anos. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Concede isenção de imposto de renda apenas aos servidores 

públicos aposentada compulsoriamente. Classificação 0. 

 

 PL – 6478/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  24/11/2009  
 Ementa: Dispõe sobre a introdução do cargo de assistente social nos quadros 

funcionais das escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o país. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: propõem a obrigatoriedade de assistentes sociais em todas as 

escolas publicas, municipais e estaduais. Classificação 0.  

 PL – 6490/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  25/11/2009  
 Ementa: Institui o Projeto Computador Portátil para Alunos de Ensino Superior, 

Mestrado e Doutorado, no âmbito do Programa de Inclusão Digital e dá outra 
providências. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Como criaria uma demanda de computador portátil por aluno (até o 

limite de 1000 reais, mas podendo aumentar), classifica-se como 1, pois iria 

beneficiar um setor produtor, ou montador, de notebook.  

 

 PL – 6491/2009:  Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  25/11/2009  
 Ementa: Dispõe sobre a vedação de venda de bebidas alcoólicas em 

estabelecimentos de saúde e de ensino e em órgão ou entidades da Administração 
Pública. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Pelo fato de proibir venda de bebia alcoólica tem local de saúde e 

ensino, tanto público, como privado, classifica-se como -1, pois pode impactar indira 

e negativamente em empresas que fazem comércio nesses locais. 

 

 PL – 6550/2009: Autor: João Maia - PR/RN 
 Data da apresentação:  03/12/2009  
 Ementa: Torna obrigatória aos médicos graduados em instituições de ensino 

superior pública a atuação profissional em programa federal de atenção básica à 
saúde. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Por um lado, pode ser prejudicial a empresas de saúde, pois 

procuram o monopólio e a privatização do setor. Por outro é bom, pois receberam 

uma mão de obra melhor qualificada com experiência profissional e custeado pelo 
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estado. Porém, a atuação nesse período pode melhorar a saúde, prevenir doenças 

ou solucionar problemas, retirando potenciais clientes (pacientes) do Mercado.  

Classificação -1. 

 

 PL – 6657/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  16/12/2009  
 Ementa: Institui o Projeto Computador Portátil para Alunos de Ensino Superior, 

Mestrado e Doutorado, no âmbito do Programa de Inclusão Digital e dá outra 
providências. 

 Situação: Devolvida ao Autor 
Considerações: IDEM AO PL 6490/2009: Como criaria uma demanda de 

computador portátil por aluno (até o limite de 1000 reais, mas podendo aumentar), 

classifica-se como 1, pois iria beneficiar um setor produtor, ou montador, de 

notebook.  

 

 PL – 6658/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  16/12/2009  
 Ementa: Institui o Projeto Livro Técnico e Universitário para Alunos de Ensino 

Superior, Mestrado e Doutorado, no âmbito do Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e dá 
outra providências 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Como é algo que fortalece FIEs e PROUNI, que são benéficas as 

empresas de educação privada, classificaria-se como 1. Porém, lendo o projeto, ele 

dita textualmente benefício as editoras que lançarem esses livros com classifica-se 

como 2. Pois na letra da lei afeta diretamente empresas, e positivamente.  

 

 PL – 6835/2009: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  23/02/2010  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de pontos de acesso sem fio 

à Internet nas ERB - Estações Rádio Base - de telefonia celular em áreas urbanas e 
rurais. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Por obrigar as concessionárias, permissionárias da telefonia a 

instalar pontos de internet sem fio nas ERB, sem poder cobrar a mais por isso, 

classifica-se como -2. 

 PL – 6836/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  23/02/2010  
 Ementa: Insere parágrafo no art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, 

para estender aos estudantes do Programa Universidade para Todos - PROUNI, os 
benefícios do Programa de Inclusão Digital, instituído pela Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Projeto visa inclusão digital para alunos do PROUNI. Fartelece o 

PROUNI, então classificação 1. 

 

 PL – 6859/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
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 Data da apresentação:  24/02/2010  
 Ementa: Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, 

a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e ... Explicação: Obriga a devolução das embalagens vazias dos 
produtos agrotóxicos, aos estabelecimentos credenciados para recebimento e 
coleta, mediante recibo de devolução oferecido pelo credenciado ou vendedor do 
produto. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Criaria mais uma burocracia e etapa na utilização de agrotóxicos. 

Classificação -1. 

 

 PL – 6935/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  10/03/2010  
 Ementa: Define o crime de Intimidação no Código Penal Brasileiro e dá outras 

providências. Explicação: Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940, definindo como 
crime a intimidação ou bullying. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: tipifica penalmente crimes como Bullying e intimidação. 

Classificação 0. 

 

 PL – 6976/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  16/03/2010  
 Ementa: Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para dispor sobre 

banheiro acessível. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Obriga banheiro de uso público ter adaptação para portadores de 

necessidades especiais. Classificação 0. 

 

 PL – 6986/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  17/03/2010  
 Ementa: Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe 

sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Explicação: Estabelece sanções à torcida 
organizada que incita a prática de violência, distúrbios ou tumulto. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Estabelece sanções a torcidas organizadas que promoverem 

brigas ou tumultos com outras torcidas e torcedores de outro time. Classificação 0. 

 

 PL – 7010/2010: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  23/03/2010  
 Ementa: Permite utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 

custear estudo em instituições particulares. Explicação: Altera a lei nº 8.036, de 
1990. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
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Considerações: Permite a utilização do FGTS para custear estudo em instituições 

de ensino particulares. Por ser benéfico a interesse empresarial e ser direcionado a 

empresas, classificação 2. 

 

 PL – 7036/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  24/03/2010  
 Ementa: Determina a obrigatoriedade da veiculação, por parte das companhias 

aéreas nacionais e dos exibidores de cinema, de filmes ou vídeos que combatam a 
pedofilia. 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Viação e Transportes 
(CVT) 
Considerações: com potencial de criar um pequeno, mínimo, transtorno a empresas 

aéreas e cinemas, classifica-se como -1. 

 

 PL – 7074/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  06/04/2010  
 Ementa: Dá nova redação à alínea "b" do art. 8º da Lei nº 9.250, de 1995, 

permitindo a dedução no cálculo do IRPF dos gastos com aprendizagem de idiomas. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: Por abater gastos com o ensino de idiomas no imposto de renda, 

estimulando desta forma, mesmoq eu indiretamente, os cursinhos, classificasse 

como 1. 

 

 PL – 7281/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  11/05/2010  
 Ementa: Dispõe sobre prazo de entrega e de cobrança de faturas. Explicação: Fixa 

o prazo de quarenta e oito horas para o pagamento de faturas recebidas no dia do 
vencimento ou após esta data. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Por estender o prazo de pagamento por conta do atraso do 

recebimento da fatura, classifica-se que pode, indiretamente, afetar interesses 

empresariais em relação ao lucro obtido com multas e juros. Assim, classificação 1. 

 

 PL – 7282/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  11/05/2010  
 Ementa: Altera o art. 2º da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para acrescentar 

dispositivo ao sistema de segurança de instituições financeiras, e tornar obrigatória a 
instalação de todos os dispositivos. Explicação: Instalação de painéis ou barreiras 
que impeçam a visão das operações realizadas pelo cliente com o caixa do 
estabelecimento. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações:  Por obrigar gastos com a segurança dos clientes, classifica-se 

como -1. 

 

 PL – 7339/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  18/05/2010  
 Ementa: Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, "que dispõe sobre a 

Política Nacional de Turismo", para incluir a formação e a capacitação de 
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profissionais do turismo como uma das atividades passíveis de financiamento e 
apoio com recursos do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR. 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) 
Considerações: O projeto não delimita como seria essa formação e capacitação, 

nem quem poderia fazê-la nem nada. Por isso, classifica como 1, pois tem potencial 

a ser benéfico interesses empresariais. 

 

 PL 7394/2010: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  26/05/2010  
 Ementa: Acresce o art. 20-C à Lei nº 10.260, de 12 de junho de 2001, que dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras 
providências. Explicação: Possibilita ao aluno requerer a revisão do financiamento 
concedido. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Fortalece o FIES, permitindo que o aluno aumente o percentual 

financiado. Classificado como 1, pois afeta positiva e indiretamente faculdades 

particulares. 

 

 PL – 7395/2010: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  26/05/2010  
 Ementa: Institui o Programa de Acesso ao Ensino Técnico - PAET. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Por dar bolsa de estudo a uma formação puramente técnica, e em 

instituições privadas, classifica-se como 1. 

 

 PL – 7409/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  26/05/2010  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências de automóveis, novos ou 

usados, informarem o valor dos tributos e eventuais multas para que o veículo possa 
circular livremente. 

 Situação: Transformado em Norma Jurídica 
Considerações: Por criar mais obrigações para revendedora de automóveis, com 

punição caso não acha cumprimento da norma, classifica-se como -2. 

 

 PL – 7568/2010: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  30/06/2010  
 Ementa: Altera o inciso II e o § 2º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, que 

dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura 
tabelas de vencimentos, e dá outras providências.Explicação: Aumenta pra 30% 
(trinta por cento) o adicional de periculosidade e a gratificação por trabalhos com 
raios X ou substâncias radioativas dos servidores civis. 

 Situação: Devolvida ao Autor 
Considerações: o aumento de 30% de periculosidade é dado apenas para 

servidores públicos, e não os que trabalham na área privada, destarte, classificação 

0. 

 

 PL – 7594/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
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 Data da apresentação:  06/07/2010  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde" para permitir a inclusão de enteados com 
beneficiários. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Inicialmente, pensou-se em classificar como -2, pois obrigaria os 

planos de saúde privados a aceitarem enteados, quando comprovado a 

dependência financeira do padrasto ou madrasta. Porém, essa adição significa um 

aumento no valor do plano, e isso é altamente benéfico para as empresas. Para 

família é bom pois paga menos, porém o ideal era saúde gratuita de qualidade para 

todos. Classificação 2. 

 

 PL – 7669/2010: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  14/07/2010  
 Ementa: Altera a redação do art.11 da Lei nº 11.482, de 31de maio de 2007, para 

prorrogar o prazo de isenção do Adicional de Frete para Renovação da Marinha 
Mercante - AFRMM. Explicação: Prorroga até 8 de janeiro de 2022. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto pretende estender a insenção do AFRMM par 

amercadorias transportadas em aquavias no norte e nordeste. Classifica-se como 1. 

  

 PL – 7737/2010: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  04/08/2010  
 Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de contratação de energia elétrica produzida 

a partir de fonte eólica por meio de leilões e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Esse projeto é bom para um setor, que são as empresas de 

energia eólica, e ruim para outros, tanto hidrelétrica, térmica, como as distribuidoras 

de energia. Porém, entra agora a questão do Lobby. Betinho Rosado é do RN, um 

dos estados que mais produz energia eólica. Dessa forma, classifico esse projeto 

como 2. 

 

 PL – 7870/2010: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  09/11/2010  
 Ementa: Altera o art. 17 do Código de Processo Penal, e o art. 24 do Código de 

Processo Penal Militar, para dispor sobre vedações à divulgação das informações 
que especifica e dá providências correlatas. Explicação: Proíbe que a autoridade 
policial ou militar mande arquivar autos do inquérito ou termo circunstanciado e 
divulgue a imprensa informações sobre a técnica investigativa e o modo de 
operação do infrator, assim como o valor do produto ou proveito da infração. Altera o 
Decreto-lei nº 3.869, de 1941 e o Decreto-lei nº 1.002, de ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: o projeto versa sobre divulgação de modus operandi policial e 

infrator. Não afeta interesses empresariais, portanto 0. 

 

 PL – 410/2011: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  15/02/2011  
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 Ementa: Altera o art. 17 do Código de Processo Penal, e o art. 24 do Código de 
Processo Penal Militar, para dispor sobre ve-dações à divulgação das informações 
que especifica e dá providências correlatas. Explicação: Proíbe que a autoridade 
policial ou militar mande arquivar autos do inquérito ou termo circunstanciado e 
divulgue a imprensa informações sobre a técnica investigativa e o modo de 
operação do infrator, assim como o valor do produto ou proveito da infração. Altera o 
Decreto-lei nº 3.869, de 1941 e o Decreto-lei nº 1.002, de ... 

 Situação: Arquivada 
Classificação: IDEM DO PROJETO 7870/2010: o projeto versa sobre divulgação 

de modus operandi policial e infrator. Não afeta interesses empresariais, portanto 0. 

 

 PL – 1011/2011: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  12/04/2011  
 Ementa: Define o crime de Intimidação escolar no Código Penal Brasileiro e dá 

outras providências. Explicação:Tipifica o "bullying" como crime contra a honra. 
 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Seguridade Social e 

Família (CSSF) 
Considerações: Projeto muito similar ao 6935/2010 do mesmo autor, só que agora 

tipifica com o termo “escolar”, memsoq eu nãof aça diferenciação no projeto em si. 

Classificação 0. 

 

 PL – 1288/2011: Autor: Rogério Marinho - PSDB/RN 
 Data da apresentação:  10/05/2011  
 Ementa: Institui o Programa de Acesso ao Ensino Técnico - PAET. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: IDEM AO PROJETO 7395/2010: Por dar bolsa de estudo a uma 

formação puramente técnica, e em instituições privadas, classifica-se como 1. 

 

 PL – 1607/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  15/06/2011  
 Ementa: Acresce parágrafo ao art. 82 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que 

"institui a Lei de Execução Penal", e revoga o art. 103 do mesmo diploma 
legal. Explicação: Estabelece que cada comarca abrigará pelo menos um 
establecimento penal. 

 Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
Considerações: Obriga a construção de estabelecimento penal em todas as 

comarcas do país. Classificação 0. 

 

 PL – 1608/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  15/06/2011  
 Ementa: Acrescenta dispositivos aos arts. 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 - que "institui o Código Civil", e nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
"dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências", a fim de facilitar a 
conversão da união estável em ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Facilita a transformação de união estável em casamento. 

Classificação 0. 
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 PL – 1735/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  30/06/2011  
 Ementa: Altera a redação dos arts. 134 e 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, e o art. 6º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, para determinar a 
alocação de recursos nos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios para 
o financiamento e a manutenção dos Conselhos ... 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) 
Considerações: Garante o repasse de verba do fundo d criança e do adolescente 

par aoc sonelhor tutelares da cidade. Classificação 0. 

 

 PL – 1821/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/07/2011  
 Ementa: Acrescenta inciso ao art. 4º do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 

1967, que "dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras 
providências". 

 Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) 
Considerações: O presente projeto procura garantir, por lei, que prefeitos e 

vereadores tenham dotação orçamentária para os conselhos tutelares. 

 

 PL – 1823/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/07/2011  
 Ementa: Assegura à mulher, na condição de chefe de família o direito de aquisição 

de terras públicas. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Como envolve aquisição de terras de Reforma agrária, 

classificasse como -1. 

 

 PL – 1922/2011: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  03/08/2011  
 Ementa: Dispõe sobre a recuperação judicial do devedor pessoa 

física. Explicação: Altera a Lei nº 5.869, de 1973. 
 Situação: Arquivada; Arquivada 

Considerações: Por permitir revisão da dívida, com um plano de pagamento a 

longo prazo, classifica-se como -1, pois entraria em contradição com interesses 

empresariais do setor financeiro. 

 

 PL – 1986/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/08/2011  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as 

restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da 
Constituição Federal, para instituir a obrigatoriedade de veiculação de mensagens 
educativas alusivas aos malefícios do consumo abusivo de ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Obriga as industrias de bebida a vincularem spots diários sobre os 

riscos e malefícios do consumo excessivo de bebida alcoólica. A própria empresa 

deve arcar com estes gastos. Classificação-2. 
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 PL – 2085/2011: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  23/08/2011  
 Ementa: Altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que "Dispõe sobre a 

autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras 
providências", para os fins de vedar a contratação de empréstimo consignado por 
aposentado ou pensionista mediante procuração. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Veda empréstimo consignado a aposentados e pensionistas por 

meio de procuração, excluso o caso de problema de saúde comprovado do 

aposentado/pensionista em questão. Classificação 0. 

 

 PL – 2245/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/09/2011  
 Ementa: Acrescenta o Inciso VI e o parágrafo 2º ao art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de 

maio de 1995, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 
1º. Explicação: Estabelece procedimentos para inspeção de transporte de carga, 
autorizando o rompimento do lacre aduaneiro e abertura do veículo ou conteiner, em 
qualquer fase da persecução criminal. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: “O objetivo deste Projeto de Lei é aperfeiçoar a legislação que trata 

das organizações criminosas, de forma a viabilizar o combate mais efetivo ao roubo 

de cargas.” Classifica-se como 1. 

 

 PL – 2369/2011: Autor: Guilherme Mussi - PV/SP; Devanir Ribeiro - PT/SP; Gabriel 
Guimarães - PT/MG; Fábio Faria PMN/RN e outros 

 Data da apresentação:  21/09/2011  
 Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 

sobre a placa de identificação dos veículos particulares dos Deputados Federais e 
Senadores da República. 

 Situação: Retirado pelo Autor 
Considerações: O projeto visa criar placas de identificação para veículos pessoais 

de senadores e deputados federais. Classificação 0.  

 

 PL – 2405/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/09/2011  
 Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e 

bases da educação nacional, para dispor sobre a formação para a docência na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto institui que a formação para ensino infantil seja 

tão aprofundada quanto para outros níveis. Classificação 0. 

 

 PL – 2460/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/10/2011  
 Ementa: Estabelece normas para o processo de execução dos programas nacionais 

do livro didático para o ensino fundamental e médio e da biblioteca da escola, e dá 
outras providências. 
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 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto concerne, apenas, a educação pública. Desta forma, 

classifica-se como 0. 

 

 PL – 2583/2011: Autor: Fábio Faria - PMN/RN 
 Data da apresentação:  25/10/2011  
 Ementa: Dispõe sobre a construção de bicicletários em órgãos públicos federais. 
 Situação: Tramitando em Conjunto; Tramitando em Conjunto 

Considerações: Obriga a criação de bicicletário em prédios federais. Classificação 

0. 

 

 PL – 2629/2011: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  01/11/2011  
 Ementa: Obriga a inclusão de ciclovias quando do projeto e da execução de obras 

rodoviárias federais. 
 Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC) 
Considerações: Obriga a inclusão de ciclovias na expansão em rodovias federais. 

Classificação 0. 

 PL – 2698/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/11/2011  
 Ementa: Obriga a comercialização do pão francês a peso e por unidades de 50 

gramas. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Por procurar padronizar o pão francês, e obrigar o vendedor a 

oferecer suas formas de pagamento (quilo ou unidade de 50 gramas), classifica-se 

como -1. 

 

 2699/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/11/2011  
 Ementa: Altera o parágrafo único do art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; e os incisos II e III 
do art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de 
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 
média, e dá outras providências; para tratar do processo de escolha dos dirigentes 
... 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Educação (CE) 
Considerações: Estabelece votação e conselhos no IFET’s de forma paritária entre 

docentes, discentes e técnicos. Classificação 0. 

 

 PL – 2700/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  10/11/2011  
 Ementa: Altera dispositivos do Capítulo IV do Título III, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, que trata da proteção do trabalho do menor. Explicação: Altera o Decreto-
lei nº 5.452, de 1943. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
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Considerações: O presente projeto visa aumentar a proteção trabalhista para 

menores que trabalham, reduz a jornada noturna em uma hora, e garante outros 

direitos, na CLT, que já estão previsto no ECA. Classificação -1. 

 

 PL – 3112/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  02/02/2012  
 Ementa: Acrescenta o art. 11-A à Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, 

dispondo sobre auxílio-alimentação para os estudantes beneficiários de bolsa 
integral do Programa Universidade para Todos - PROUNI. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Institui auxilio alimentação para pessoas que recebam 100% de 

bolsa no ProUNI, desta forma, classifica-se como 1, por fortalecer o ProUNI. 

 

 PL – 3113/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  02/02/2012  
 Ementa: Altera o art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para incluir 
a esclerose múltipla entre as doenças que permitem a concessão, sem período de 
carência, de auxílio-doença e aposentadoria por ... 

 Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Seguridade Social e 
Família (CSSF) 
Considerações: Adiciona esclerose múltipla ao rol de doenças que permite 

concessão, sem período de carência, a aposentadoria por invalides ou auxílio 

doença. Classificação 0.  

 

 PL – 3114/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  02/02/2012  
 Ementa: Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que "Dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nºs 10.880, de 9 de junho de 2004, 
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga 
dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 
8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências", para permitir a participação 
dos profissionais da educação ... Explicação: Permitir que o alimento excedente da 
merenda escolar seja consumido pelos profissionais da educação. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: IDEM AO PL 8049/2014: Projeto visa regularizar a alimentação 
dos membros da comunidade escolar com o excedente dos alimentos 
primeiramente destinado aos alunos. Classificação 0. 
 

 PL – 3118/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  03/02/2012  
 Ementa: Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Municípios, 

com o objetivo decompensar eventuais reduções dos repasses doFundo de 
Participação dos Municípios - FPM. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente PL versa sobre dotações orçamentárias de auxilio 

financeiro da Uniçao apr aos municípios, classificação 0. 
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 PL – 3119/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  03/02/2012  
 Ementa: Altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a apresentação de documentos de 
porte obrigatório. Explicação: Afastar a aplicação da penalidade e da medida 
administrativa previstas no art. 232 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB - que 
prevê, respectivamente, multa e retenção do veículo até a apresentação do 
documento, para quem conduzir veículo automotor sem os documentos de porte ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Retira a pena de retenção do veículo para motorista que estiver 

dirigindo sem habilitação, caso a tecnologia permita ver  situação do motorista na 

hora. Classificação 0. 

 

 PL – 3310/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  29/02/2012  
 Ementa: Acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro 

de 1998, para determinar a realização de audiências públicas, no Congresso 
Nacional, antes da deliberação sobre a autorização de referendo e a convocação de 
plebiscito. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O presente projeto regulamenta acontecimentos de audiências 

publicas quando tiver matéria de referendos e plebiscitos. Classificação 0. 

 

 PL – 3403/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  09/03/2012  
 Ementa: Dispõe sobre a oneração de direitos minerários, e dá outras providências. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: O presente projeto visa a permissão da utilização de direitos 

minerários por privados: “Os direitos minerários consistem em direitos destinados 

exclusivamente a uminteressado para pesquisar os recursos minerais e lavrar a 

jazida encontrada em umadeterminada área”. Isso pode fortalecer empresas 

mineradoras, de forma direta. Classificação 2. 

 

 PL – 3404/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  09/03/2012  
 Ementa: Disciplina a utilização do espectro de radiofrequências destinado aos 

serviços de radiodifusão de sons e imagens. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: procura padronizar  os espectros de radiodifusão de sons e 

imagens, visando melhorar o serviço, na época que mudava do analógico par ao 

digital. Além disso: “Outro ponto que foi definido é o que respeita a remuneração que 

as empresas privadas deverão pagar ao Poder Público pelo direito de uso do 

espectro de radiofrequência, o qual deverá ser proporcional ao valor econômico do 

bem concedido”. Classificação -2. 

 

 PL – 3507/2012: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
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 Data da apresentação:  22/03/2012  
 Ementa: Determina a obrigatoriedade de vistorias periódicas das edificações em 

áreas urbanas. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Estabelece vistoria periódica para prédios urbanos, de forma 

fiscalizadora, para manter padrões de segurança. Classificação -1, pois pode chocar 

com interesse de construtoras. 

 

 PL – 3651/2012: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  10/04/2012  
 Ementa: Dá nova redação ao art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 

dispor sobre a contribuição previdenciária do cortador de pedra artesanal. 
 Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 

Considerações: Uma alíquota de 11% de maio a dezembro, para fundo dos 

cortadores de pedra artesanal. Classificação 0.  

 

 PL – 3683/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/04/2012  
 Ementa: Inscreve o nome de Jovita Alves Feitosa no Livro dos Heróis da Pátria. 

Considerações: Classificação 0. 

 

 PL – 3684/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/04/2012  
 Ementa: Inscreve o nome de Clara Felipa Camarão no Livro dos Heróis da Pátria. 
 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

Considerações: Classificação 0. 

 

 PL – 3685/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  12/04/2012  
 Ementa: Altera a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que "institui o Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências", para determinar a edificação 
de instalações sanitárias de uso público nas adjacências das praias. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto prevê criação de instalações sanitárias nas praias 

urbanas e de grande fluxo turístico, “que poderão ser objeto de concessão ou 

permissão à iniciativa privada.”. Classifica-se como 1. 

 

 PL – 3705/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  18/04/2012  
 Ementa: Inscreve o nome de Djalma Maranhão no "Livro dos Heróis da Pátria". 
 Situação: Retirado pelo Autor 

Considerações: Classificação 0. 

 

 PL – 3888/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/05/2012  
 Ementa: Altera o art. 41 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que "cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do §8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
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Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o ... Explicação: Estabelece a inaplicabilidade 
dos institutos despenalizadores do Juizado Especial Criminal, para os crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) 
Considerações: Estabelece a inaplicabilidade dos institutos despenalizadores para 

os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Classificação 0. 

 PL – 4129/2012: Autor: João Arruda - PMDB/PR; Afonso Hamm - PP/RS; André 
Figueiredo - PDT/CE; Fábio Faria PSD/RN e outros 

 Data da apresentação:  27/06/2012  
 Ementa: Institui a Semana Olímpica nas Escolas Públicas. 
 Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC) 
Considerações: Institui uma semana olímpica apenas nas escolhas pública. 

Classificação 0. 

 

 PL – 4508/2012: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  09/10/2012  
 Ementa: Estabelece normas para o envio de ofertas de produtos ou serviços e 

informações sobre promoções por meio de serviço de telecomunicações, cria o 
cadastro de usuários de telecomunicações inabilitados para o recebimento de 
chamadas de telemarketing, e dá outras providências. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Regulariza o Telemarketing (horário de liga para cliente, etc) e 

também cria uma lista de consumidores que não querem esse tipo de serviço. 

Classifica-se como -2, pois é diretamente contrário aos interesses das empresas que 

utilizam desse serviço. 

 

 PL – 4686/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/11/2012  
 Ementa: Altera o art. 5º da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, fixando alíquota 

mínima para o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários (IOF) nas hipóteses que menciona. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: age diretamente contra interesse de especuladores estrangeiros, 

sendo assim -1 (pois não necessariamente são empresas). 

 

 PL – 4687/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/11/2012  
 Ementa: Acrescenta o art. 67-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de 

tornar obrigatória a inserção, no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais - SIASG, das informações referentes aos contratos e convênios firmados 
pelos órgãos e entidades integrantes do orçamento da ... 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: aumenta a transparência das contas públicas em relação a 

contratos com setor público e privado, aumentando assim fiscalização. Classifica-se 

como -1. 

 

 PL – 4688/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/11/2012  
 Ementa: Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, para 
determinar o desconto proporcional da tarifa no caso de interrupção dos serviços e 
estabelecer a obrigatoriedade de aprovação prévia, pela autoridade concedente e 
pelo órgão de defesa do ... 

 Situação: Arquivada  
Considerações: aumenta a regularização nos serviços de telecomunicações e 

também estipula que sempre que houver uma interrupção do serviço, por qualquer 

motivo, deve haver um desconto proporcional na tarifa. Por incidir diretamente nas 

empresas e ir de encontro aos interesses destas, classifica-se como -2. 

 

 PL – 4689/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/11/2012  
 Ementa: Acrescenta o art. 67-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de 

tornar obrigatória a inserção, no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais - SIASG, das informações referentes aos contratos e convênios firmados 
pelos órgãos e entidades integrantes do orçamento da ... 
Considerações: IDEM AO PROJETO 4687/2012: aumenta a transparência das 

contas públicas em relação a contratos com setor público e privado, aumentando 

assim fiscalização. Classifica-se como -1. 

 

 PL – 4690/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/11/2012  
 Ementa: Determina a maneira por meio da qual deve ser feita alusão a cargos, 

empregos e funções públicas, inclusive os que sejam providos por meio de sufrágio 
eleitoral ou se revistam de natureza política, em documentos expedidos por órgãos e 
entidades da Administração Pública federal direta e ... 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O presente projeto prevê que em todos textos que designar 

quaisquer funções públicas, deve-se utilizar as duas flexões de gênero (como o 

procurar e a procuradora, a/o auditora/auditor, etc.). Um bom projeto para igualdade 

de gênero. Classificação 0. 

 

 PL – 4691/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  08/11/2012  
 Ementa: Altera a redação do art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

que "Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências". Explicação: Determina que a causa imediata da morte seja a 
informada na certidão de óbito, sendo desnecessário o detalhamento. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
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Considerações: O presente projeto obriga que se deve detalhar todas a 

informações disponíveis e possíveis no atestado de óbito. Classificação 0. 

 

 PL – 4856/2012: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  13/12/2012  
 Ementa: Altera o disposto no art. 8º, II, a e § 2º, III, da Lei nº 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995, para permitir a dedutibilidade, para efeito da formação da base 
de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de despesas com 
medicamentos. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: deduz imposto de renda da compra de medicamento para 

tratamentos na residência. Como isso poderia estimular a compra de medicamentos, 

ou pelo menos, desvia do tema principal de que a saúde deveria ser oferecida 

integralmente pelo estado, inclusive medicamentos, classifica-se que possa ser 

benéfico a interesses empresariais farmacêuticos (pois continua o sistema privado, 

agora com mais incentivo). Classificação 1. 

 

  PL – 4940/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  05/02/2013  
 Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 2º e altera a redação do inciso III do art. 5º da 

Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que trata do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), para instituir a opção do fundo de aval como garantia dos 
financiamentos. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: o presente projeto pretende ampliar o FIES e a possibilidade de 

conseguir o financiamento. Como o FIES é benéfico a empresas de educação 

superior, classifica-se como 1. 

 

 PL – 4941/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  05/02/2013  
 Ementa: Institui o Conselho de Gestão Fiscal e Responsabilidade Social (CGFRS) e 

cria o Índice Brasileiro de Responsabilidade Social (IBRS). 
 Situação: Arquivada 

Considerações:  Aumenta a fiscalização de gastos do poder público, municipal, 

estadual e federal, observando assim a responsabilidade social dos gastos, e não 

apenas o equilíbrio entre receita e despesa. Isso também afeta empresas com 

concessão pública, além de procurar fiscalizar mais o gasto público, então, 

classifica-se como -1. 

 

 PL – 5109/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  07/03/2013  
 Ementa: Altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, com o objetivo de estimular a 

utilização de biocombustíveis e reduzir os custos da aviação 
brasileira. Explicação: Altera a Lei nº 7.565, de 1986. 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: estimula textualmente a conversão dos motores de avião para 

biocombustível, especialmente os que tem a agricultura como finalidade. Mas é bem 

incipiente, e dado ao conteúdo, classifica-se como 0. 

 

 PL – 5110/2010: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  07/03/2013  
 Ementa: Altera o art. 133, § 2º, II do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

- Código Penal. 
 Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) 

Considerações: aumenta a pena para crime de abandono de incapaz. Código 

penal, não afeta empresas nem indiretamente. Classificação 0. 

 

 PL – 5137/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  13/03/2013  
 Ementa: Altera a alínea b do inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995, para autorizar a dedução, da base de cálculo do imposto de 
renda da pessoa física, da integralidade das despesas do contribuinte e seus 
dependentes com educação, inclusive cursos ... 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto visa permitir o desconto total das despesas com 

educação (da creche até pós graduação, passando por cursos livres) no imposto de 

renda. Educação deveria ser obrigação do estado, mas esse projeto, indiretamente, 

favorece que se mantenha em mãos privadas, indo ao encontro de interesses 

empresariais do setor. Classificação 1. 

 

 PL – 5150/2013: Autor: João Maia - PR/RN 
 Data da apresentação:  27/03/2013  
 Ementa: Dá o nome de "Viaduto José Agostinho Filgueira - Zeagostinho ao atual 

Viaduto 4, localizado na BR 405, km 3, cruzamento com a BR 304, km 40 (Trevo 
para Apodi). 

 Situação: Arquivada 
Considerações: apenas nomeio o viaduto. Classificação 0. 

 

 PL – 5255/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/03/2013  
 Ementa: Acrescenta artigo à Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para permitir a 

compensação do crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, 
de que trata o art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, acumulado ao final de 
cada trimestre calendário, com débitos próprios relativos a outros tributos ou 
contribuições administrados pela Receita Federal do ... 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O projeto visa acabar com o créditos imprstáveis de tributos: “a 

interpretação ora esposada provoca o acúmulo de créditos imprestáveis, em prejuízo 

das empresas”. Assim, classifica-se como 1. 

 

 PL – 5256/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/03/2013  
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 Ementa: Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências, para tornar obrigatória a disponibilização 
de cadeiras de rodas para idosos com deficiência ou mobilidade reduzida nas áreas 
destinadas ao atendimento e movimentação de passageiros e bagagens dos 
aeroportos. ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: projeto obriga que aeroportos tenham cadeira de rodas para 

pessoas idosas e com problemas de locomoção. Classifica-se como 0, pois não 

beneficia nem prejudica interesses empresariais.  

 

 PL – 5257/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/03/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para obrigar a 

comunicação do Fisco quando verificadas inconsistências na declaração anual de 
ajuste da pessoa física. Explicação: Altera o Decreto nº 70.235, de 1972. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: Obriga a receita federal a avisar o contribuinte quando tiver alguma 

irregularidade com o preenchimento de sua declaração do imposto de renda e da até 

30 dias para a pessoa agir. Classificação 0. 

 

 PL – 5258/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  27/03/2013  
 Ementa: Altera dispositivos da Lei de Registros Públicos, para conferir nova 

designação aos casos de averbação do patronímico do companheiro ou do 
padrasto, e dá outras providências. Explicação: Altera a Lei nº 6.015, de 1973. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto regula a questão de adoção de sobrenome. 

Classificação 0. 

 

 PL – 5370/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  11/04/2013  
 Ementa: Altera os arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973, que institui o Código de Processo Civil, e os arts. 155 e 157 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e dá outras 
providências. Explicação: Cria mecanismos para prevenir e coibir toda e qualquer 
discriminação praticada nos procedimentos administrativos ou judiciais perante o 
Estado. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto visa coibir discriminação, de qualquer natureza, 

por parte do poder público (seja administrativo ou judicial) a qualquer pessoa. 

Classificação 0.  

 

 PL – 5371/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  11/04/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para assegurar o 

atendimento da vontade das pessoas que houverem manifestado em vida o desejo 
de doarem tecidos, órgãos ou partes de seu corpo. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
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Considerações: O presente projeto procura fazer valer a vontade do indivíduo em 

relação a doação de órgão ou  tecidos. Classificação 0. 

 

 PL – 5372/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  11/04/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta, 

para permitir a concessão do benefício da Bolsa-Atleta aos atletas-guia dos atletas 
das categorias T11 e T12. Explicação: Atletas paraolímpicos das categorias T11 e 
T12: portadores de deficiência visual, cego. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Concede bolsa-atleta aos portadores de deficiências visuais, 

cegos. Classificação 0. 

 

 PL – 5373/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  11/04/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para prever a 

obrigatoriedade de escolta em caso de transporte intermunicipal de 
numerário. Explicação: Escolta com a presença mínima de dois vigilantes. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O presente projeto abre duas frentes: por um lado, seria 

“prejudicial” para as financeiras e bancos, que teriam que contratar no mínimo dois 

vigilantes por viagem de numerários inter municipal. Por outro, é bom as empresas 

de vigilância, pois iria fortalecer e garantir um mercado para eles. Três coisas 

principais devem ser analisadas:1 – as financeiras e bancos se interessam por essa 

proteção (mesmo que, teoricamente, o estado deveria ter o monopólio da violência); 

2 – não havia nada obrigando essa proteção de numerários na legislação anterior; 3 

– o comitê do PSB (partido da deputada) recebeu uma quantia considerável da 

empresa “Garra Vigilância’ (145 mil reais). Outro ponto interessante é que o projeto 

visa proteção de dinheiro e não exatamente de pessoas (dois seriam para um 

proteger o outro, então não está completamente descoberto). Ponderando todos 

esses aspectos, classificamos como 2. 

 

 PL – 5374/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  11/04/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências". Explicação: Inclui 
na competência dos Juizados Especiais Cíveis o processamento e o julgamento dos 
litígios decorrentes de infrações de trânsito. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Permite uma maior, mais fácil e mais ágil questionamento de 

multas e procura aumentar a educação no trânsito, assim diminuindo o poder da 

“industria da multa”. Classificação -1. 

 

 PL – 5375/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  11/04/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que "Define a situação 

jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração". 
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 Situação: Arquivada 
Considerações: Classificação 0. 

 

 PL – 5621/2013: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  21/05/2013  
 Ementa: Altera o art. 103-B da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para 

tornar obrigatória a repactuação de débito previdenciário e do Pasep para os 
Municípios com menos de quinze mil habitantes em situação de emergência ou 
estado de calamidade pública em decorrência de seca, estiagem prolongada ou 
outros eventos climáticos extremos, e vedando a União de suspender o repasse do 
FPM para os Municípios nestas mesmas ... 

 Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 
Considerações: O presente projeto procura suspender o pagamento do PASEP 

para servidores dos municípios com menos de 15 mil habitantes em situação de 

calamidade por causade eventos climáticos extremos e por causa da seca. 

Classificação 0. 

 

 PL – 5863/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  02/07/2013  
 Ementa: Cria o Programa Nacional de Inclusão no Mercado de Trabalho, para 

mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: O projeto é um treinamento par ao mercado de trabalho, custeado 

pelo poder público federal e levado a cabo pelo municipal. Como não gera nenhuma 

despesa a empresas e ainda gera uma mãod e obra melhor qualificada e em uma 

situação de vulnerabilidade social, classifica-se como 1. 

 

 PL – 5977/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Assegura preferência à mulher, em igualdade de condições, para 

nomeação em concursos públicos a que se submeterem. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: fala apenas sobre concurso público e para mulheres chefes de 

família, exclusivamente. Classificação 0. 

 

 PL – 5978/2011: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Altera o inciso V do art. 1º da Lei n º 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, que 

dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, 
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria. Explicação:Autoriza a troca de 
títulos da dívida pública interna por títulos representativos de acordos de 
reestruturação da dívida externa para utilização em projetos de promoção da obra 
audiovisual brasileira. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto autoriza o poder executivo a criar títulos da 

dívida publica para fomentar  audiovisual brasileiro. Os títulos da dívida muito 

interessam financeiras, bancos e especuladores, e o dinheiro seria utilizado para 

empresas de telecomunicações. Classificação 2.  
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PL – 5979/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 

 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Dispõe sobre o pagamento do couro bovino pelo abatedouro no ato da 

compra do animal. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O presente projeto procura obrigar o abatedouro a ressarcir o 

pecuarista pelo preço do couro bovino, constando em nota fiscal. Classificação 1. 

 

 PL – 5980/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Cria o Fundo de Aval do Produtor de Matérias-Primas para 

Biocombustíveis - FUNA-BIO. Explicação: Altera a Lei nº 10.636, de 2002. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O fundo se destina a pequenos e médios produtores e pessoas da 

agricultura familiar que se dedicam a cultivar insumos para biocombustível. 

Classificação -1. 

 

 PL – 5981/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Dispõe sobre a substituição e a liberação parcial de garantias em 

operações de crédito rural e adota outras providências. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: permite amortização parcial e obriga as financeiras de crédito rural 

abaterem de hipotecas e afins. E permite ao mutuário a mudar a garantia da dívida. 

Classifica-se como -1. 

 

 PL – 5982/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, para estabelecer 

percentual mínimo de aplicação obrigatória de recursos em crédito rural; destina 
parte dos recursos da exigibilidade bancária ao financiamento de atividades 
agropecuárias ou agrossilvipastoris na região do semiárido; e dá outras 
providências. ... 

 Situação: Arquivada 
Considerações: Obriga “As instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional 

de Crédito Rural deverão aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos de 

que trata o art. 21 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, no financiamento de 

atividades agropecuárias ou agrossilvipastoris na região do semiárido.” Sob pena de 

multa se não cumprida. Classifica-se como -1. 

 

 PL – 3983/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  17/07/2013  
 Ementa: Altera a redação do art. 3º da Lei nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, 

que "acresce e altera dispositivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, que 
institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências". 

 Situação: Arquivada 
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Considerações: Reduz o juros para melhora tecnológica de aviões e tratores par 

aagricultura. Classifica-se como 1. 

 

 PL – 6034/2013: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  06/08/2013  
 Ementa: Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para 

estabelecer premiação aos condutores que não cometerem infração de trânsito no 
período de um ano. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O presente projeto procura premiar bons condutores, fazendo 

sorteios anuais para premiar aqueles condutores que não tenham sido pegos em 

nenhuma infração de trânsito no ano anterior. 

 

 PL – 6035/2013: Autor: Fábio Faria - PSD/RN 
 Data da apresentação:  06/08/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, a fim de conceder 

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI aos automóveis adquiridos 
por representantes comerciais. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto prevê IPI reduzido para compra de carros por 

representando te vendas. Classificação 1. 

 

 PL – 6118/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação:Proíbe menores de dezesseis anos de viajar 
para outra comarca desacompanhados dos pais ou responsável, sem autorização 
judicial. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: altera o ECA, classificação 0. 

 

 PL – 6119/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Concede incentivo fiscal às empresas que contratarem mulheres chefes de 

família. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Incentivo fiscal para empresas que contratarem mulheres mãe de 

família, Classificação 2. 

 

 PL – 6120/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para destinar parcela dos 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ao financiamento de pequenas 
unidades de produção de biocombustíveis. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto procura incentivar pequenas unidades de 

procução de biocombustível. Classificação -1. 
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 PL – 6121/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Acrescenta o inciso VI e §§ 3º e 4º ao art. 5º da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, "que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências", para criar bases de dados referentes a acidentes de consumo. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: cria uma base de dados referente a acidentes de consumo, mas 

não cita as empresas, então classificação 0. 

 

 PL – 6122/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Obriga o fornecedor a informar os direitos do consumidor relativamente à 

possibilidade de substituição de bens e serviços adquiridos, e de opção pelos modos 
de compensação previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras 
providências. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: obriga os fornecedores a informarem os consumidores sobre seus 

direitos acerca de troca de produto, substituição de bens e serviços adquiridos e 

opções de compensação. -2. 

 

 PL – 6123/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica para os hospitais 

filantrópicos, e dá outas providências. 
 Situação: Tramitando em Conjunto 

Considerações: O presente projeto proíbe o corte de energia de hospitais 

filantrópicos por falta de pagamento, mas prevê outra forma de ressarcir as 

empresas até que tais hospitais tenham condição de arcar com a dívida. Classifica-

se como -1. 

 

 PL – 6124/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  16/08/2013  
 Ementa: Acrescenta inciso ao art. 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: o presente projeto procura proibir “exigir o uso de vestimenta que 

coloque em risco a saúde ou segurança da mulher ou que tenha como objetivo a 

exposição de seu corpo”. Classifica-se como -1.  

 

 PL – 6164/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  22/08/2013  
 Ementa: Denomina Capital do Semiárido a cidade de Mossoró (RN). 
 Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

Considerações: Nomeia Mossoró a capital do semiárido. Classificação 0. 

 

 PL – 6165/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  22/08/2013  
 Ementa: Proíbe a imposição de limite de tempo para a utilização de créditos de 

telefones celulares pré-pagos. 
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 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O presente projeto impede a imposição de limite de tempo para a 

utilização dos créditos comprados para celulares pré-pagos, que as vezes expira o 

tempo ainda com crédito. Classificação -2. 

 

 PL – 6166/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  22/08/2013  
 Ementa: Altera a redação do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a 

fim de elevar para um salário mínimo mensal per capita o limite de renda adotado na 
concessão do benefício de prestação continuada da Assistência Social. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O presente projeto  procura rever o conceito de carência 

econômica para recebimento de assistência social do governo famílias com pessoas 

idosas ou com deficiência. Classificação 0.  

 

 PL – 6251/2013: Autor: Betinho Rosado - DEM/RN 
 Data da apresentação:  03/09/2013  
 Ementa: Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas gerais 

para licitações e contratos da Administração Pública, acrescendo nova hipótese de 
inexigibilidade de licitação e dispondo sobre a contratação de ações ou serviços de 
saúde. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O projeto versa sobre contratação em regime de “inviabilidade de 

competição” ampliando esse conceito. Classificação 0. 

 

 PL – 6254/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/09/2013  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos que vendem 

alimentos, sejam estes processados, preparados ou "in natura", a exibirem, em local 
de fácil visualização, o alvará sanitário emitido pela autoridade sanitária estadual ou 
municipal. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto obriga que estabelecimentos que vende 

alimentos deixem sempre o alvará sanitário em local visível aos consumidores. 

Como a tese não trabalha com questão de legalidade-ilegalidade, e teoricamente 

esse alvará já é uma obrigação para o funcionamento do local, classifica-se como 0. 

 

 6255/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/09/2013  
 Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos que vendem 

alimentos, sejam estes processados, preparados ou "in natura", a exibirem, em local 
de fácil visualização, o alvará sanitário emitido pela autoridade sanitária estadual ou 
municipal. 

 Situação: Devolvida ao Autor 
Considerações: IDEM AO 6254/2013: O presente projeto obriga que 

estabelecimentos que vende alimentos deixem sempre o alvará sanitário em local 

visível aos consumidores. Como a tese não trabalha com questão de legalidade-
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ilegalidade, e teoricamente esse alvará já é uma obrigação para o funcionamento do 

local, classifica-se como 0. 

 

 PL – 6256/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/09/2013  
 Ementa: Regula o ambiente de trabalho nas fábricas de carvão vegetal. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: Apesar de a punição ser leve, não especificar condições sanitárias 

e de saúde nas casas, é um enorme avanço para um setor que praticamente  não 

tem nenhuma proteção. Sendo assim, classifica-se como -2, pois vai de encontra 

aos interesses de empresas carvoeiras.  

 

 PL – 6257/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/09/2013  
 Ementa: Altera a redação dos arts. 434 e 435 da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, a fim de elevar o valor da multa por infração aos dispositivos relacionados ao 
trabalho da criança e do adolescente. 

 Situação: Arquivada 
Considerações: O presente projeto procura apenas aumentar a multa para 

empresas que contratem crianças e adolescentes de forma irregular. Como dito 

anteriormente, a tese não trata de legalidades e ilegalidades, e o projeto não cria 

uma ilegalidade, apenas intensifica a punição. Classificação 0. 

 

 PL – 6258/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/09/2013  
 Ementa: Institui o Selo Social de Proteção da Criança e do 

Adolescente. Explicação: Para distinguir empresas e instituições que não utilizam 
trabalho infantil. 

 Situação: Tramitando em Conjunto 
Considerações: O selo permitiria campanhas de marketing e publicidade para 

empresas que as portassem (e bastaria apenas seguir a lei e não usar trabalho 

infantil). Ela poderia ser prejudicial a empresas que utilizam esse tipo de trabalho, 

mas novamente, já é algo ilegal. Dessa forma, classifica-se esse projeto como 2.  

 

 PL – 6259/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  04/09/2013  
 Ementa: Torna obrigatória a contratação de seguro contra o rompimento ou 

vazamento de barragens, e dá outras providências. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: O projeto visa ser obrigatória a contratação de seguro contra o 

rompimento de barragens. Esse projeto de fato pode ser muito interessante para 

seguradoras, dando um mercado certo para elas. Porém, com uma análise mais 

profunda, chegamos ao ponto de considerar que é mais prejudicial a empresas 

responsáveis pelas barragens, pois além de gerar mais um gasto e mais regulação 

(por parte das seguradoras) obrigaria vistorias constantes para evitar desastres com 

o de Mariana. Classificação -2. 
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 PL – 6388/2013: Autor: Sandra Rosado - PSB/RN 
 Data da apresentação:  19/09/2013  
 Ementa: Dispõe sobre a equalização das taxas de juros cobradas de pequenas e 

médias empresas. 
 Situação: Arquivada 

Considerações: o projeto procura equalizar e fomentar micro, pequenas e médias 

empresas. Classificação 2, para estes setores. 


