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Novos partidos e a realidade legal 
das legendas a partir de 2015 

 
O Brasil enfrenta faz anos o desafio da 
reforma política. Não foram poucas as 
reflexões trazidas pela Fundação Kon-
rad Adenauer nesse sentido, com o ob-
jetivo de criticar e compreender parte 
desse fenômeno. O intuito desse texto 
é, a despeito de percepções sobre o 
fenômeno, apreender o que de fato 
ocorrerá com as regras tendo em vista, 
especificamente, os partidos políticos. 
Em 2016, importante salientarmos, te-
remos eleições municipais em todo o 
país, e o ativismo do Congresso Nacio-
nal no primeiro semestre de 2015, a 
pressão de parcelas da sociedade e a 
atuação sempre marcante, e por vezes 
questionável, do Poder Judiciário trou-
xeram alterações na realidade das le-
gendas que podem causar incertezas. 
Em texto posterior, no início do próxi-
mo ano, buscaremos compreender as 
regras mais gerais das futuras eleições 
com base em reformas mais especifi-
camente relacionadas aos pleitos. 
 
Nesse sentido, esse nosso texto estará 
dividido em duas partes. Na primeira 
trataremos a questão dos novos parti-
dos políticos, agentes que debutarão 
nas urnas no pleito de 2016. Na se-
gunda parte observaremos o que en-
tendemos ser o principal conjunto de 
alterações legais que impactarão o sis-
tema partidário brasileiro. Registra-se, 
nesse caso, que dado o cenário de al-
teração, uma série de consultas à jus-
tiça eleitoral e suas interpretações po-

dem resultar em realidades diferentes 
do que destacaremos aqui. Essa insta-
bilidade deve sempre ser compreendi-
da como parte do processo de compre-
ensão da política brasileira. 
 

Os novos partidos políticos 
Eleições por vezes servem para que o 
quadro partidário do país seja reformu-
lado. Legendas mudam de nome, se 
fundem, e reorganizam cenários. Faz 
alguns anos, por exemplo, em diferen-
tes instantes a imprensa deu conta de 
noticiar que o PPS (Partido Popular So-
cialista) poderia se fundir com o PSDB, 
o PSB ou o PMN. O mesmo PSDB pode-
ria se unir ao DEM, e num instante se-
guinte este segundo quase se juntou 
ao PTB. Esses exemplos contribuem 
para entender que o quadro partidário 
por vezes aponta certos movimentos. 
Para além disso, grupos políticos, en-
cabeçados por lideranças locais, cos-
tumam mudar de partido. Recente-
mente a justiça eleitoral, com base em 
decisão do STF, alterou mais uma vez 
suas interpretações sobre a fidelidade 
partidária, e detentores de mandatos 
conquistados sob as regras majoritá-
rias – presidentes, governadores, pre-
feitos e senadores – foram considera-
dos donos de seus postos. Isso repre-
senta dizer que podem mudar de parti-
do sem qualquer tipo de punição. Ser-
vem de exemplos os casos do Mato 
Grosso, onde o governador Pedro Ta-
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ques deixou o PDT e rumou para o 
PSDB. Por sua vez, no Senado, Marta 
Suplicy deixou o PT e ingressou no 
PMDB. Parte desses rearranjos ilustram 
cálculos políticos individuais ou de gru-
pos pragmaticamente pautados em 
oportunidades eleitorais. Mas também 
revelam certo desapego às legendas, 
reforçando a ideia de que o eleitor con-
sideraria com pouca ênfase a origem 
partidária de parte de seus candidatos 
prediletos. A questão é tentar compre-
ender o quanto de fato isso é real.  
 
Corrobora esse debate de afastamento 
do eleitorado em relação aos partidos 
os números de pesquisas de opinião 
pública sobre a confiança nas institui-
ções. O Ibope revelou que em 2015 os 
organismos associados à nossa demo-
cracia representativa – Legislativo e 
Executivo nacionais, executivos locais, 
sistema eleitoral/eleições e partidos 
políticos – atingiram os mais baixos ín-
dices de confiança desde 2009. Os par-
tidos, que anualmente ocupam a últi-
ma posição em todo o período analisa-
do, e que em 2010 contavam com 33% 
de confiança, em 2015 atingiram 17%. 
Outros levantamentos mostram o dis-
tanciamento em relação a legendas 
que sempre ocuparam lugar de desta-
que em termos de preferências pontu-
ais. O caso mais marcante é o do PT 
(Partido dos Trabalhadores). No campo 
das reflexões há quem comemore esse 
enfraquecimento geral como o prenún-
cio de uma nova forma de se fazer po-
lítica, mas há quem se preocupe de 
sobremaneira com o desgaste de orga-
nizações que, a despeito de novos 
tempos, ainda detêm o monopólio de 
candidaturas no país. 
 
Assim, se por um lado pode um eleitor 
comum elencar suas prioridades com 
base em questões que fogem à simpa-
tia partidária, por outro é possível no-
tar também que a aversão criada a 
certos grupos pode afastar o indivíduo 
de algumas escolhas. Nesse caso, em 
especial, o fenômeno presente que pa-

rece ilustrar tal afirmação de forma 
mais clara está novamente associado 
ao PT (Partido dos Trabalhadores). En-
volvido em escândalos de corrupção na 
esfera federal a legenda tem sofrido 
com um movimento que se convencio-
nou chamar de anti-petismo. Ou seja: 
não se trata de uma perda de adesão, 
mas de um ganho de antipatia. Em São 
Paulo, pelo menos desde o pleito de 
2014, ele tem sido evocado como o 
responsável pela queda de apoio do 
eleitorado. A legenda não ocupou a se-
gunda posição na corrida pelo governo 
estadual – algo que ocorria desde 2002 
– e viu sua bancada de deputados fe-
derais e estaduais significativamente 
reduzida no estado. Diante de tal fe-
nômeno é interessante notar o movi-
mento realizado por alguns de seus 
membros. Prefeitos eleitos pelo PT em 
2012 abandonaram a agremiação, 
sendo possível afirmar a existência de 
rumores que apontam para uma possí-
vel volta após as eleições. A despeito 
do tipo de estratégia utilizada nesse 
caso, é necessário salientar sua exis-
tência. Um dos destinos desses políti-
cos tem sido o PSD (Partido Social 
Democrático), presidido pelo ex-
prefeito e hoje ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab. Em municípios como 
Jacareí e Santo André, ambos em São 
Paulo, os órgãos municipais da legenda 
teriam sido dissolvidos para que abri-
gassem petistas. O partido que cresceu 
com a chegada de Lula ao poder em 
2002 – fenômeno comum quando uma 
legenda ascende ao Palácio do Planalto 
– estaria sendo desoxigenado ainda no 
poder, algo pouco visto no país.  
 
Em meio a essas percepções, foi possí-
vel verificar a criação de três novas le-
gendas que disputarão o pleito de 
2016: o Novo, a Rede Sustentabilidade 
e o PMB (Partido da Mulher Brasileira). 
Os dois primeiros foram bastante co-
memorados por algumas lideranças po-
líticas que entendem a necessidade de 
criarmos legendas com certa clareza 
ideológica. O terceiro tem dado mos-
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tras concretas de que será mais um 
agente capaz de ilustrar os velhos ví-
cios da política brasileira sob roupa-
gens cada dia mais “criativas”. 
 
Na lista acima, o Novo incorporaria um 
espírito liberal em seu sentido econô-
mico, zelando por uma redução da pre-
sença e do tamanho do Estado – deba-
te pertinente em um país cujas contas 
públicas não parecem capazes de co-
brir obrigações legais complexas. O 
partido, no entanto, parece diante de 
grandes desafios. Seus valores, por 
mais louváveis que possam ser aos 
olhos de princípios éticos e visões de 
mundo estão longe da viabilidade prá-
tica. Primeiramente uma legenda libe-
ral teria que lidar com a realidade de 
um país que em nada parece se afeiço-
ar à ideia de um Estado reduzido. O 
desenho dos direitos sociais no Brasil, 
o protagonismo do Estado nacional em 
diversos setores da economia e a rela-
ção do brasileiro com cargos e privilé-
gios parecem pontos que precisariam 
de décadas para serem arrefecidos. Is-
so não inviabiliza a legenda, mas a co-
loca diante de desafios dos mais ex-
pressivos. Reforça esse argumento um 
olhar sobre a População Economica-
mente Ativa (PEA) de alguns estados, 
sobretudo nas regiões Norte e Nordes-
te. Em alguns casos a soma de traba-
lhadores registrados sob a CLT na ini-
ciativa privada e os agentes vinculados 
estatutária ou instavelmente ao setor 
público, ou seja, descontando os traba-
lhadores informais, mostra que o pri-
meiro setor é responsável por cerca de 
80% da PEA local que trabalha sob 
condições formais. Arrefecer essa de-
pendência é bandeira possível de ser 
levantada, mas o cenário efetivo e cul-
tural parece afrontar tal desejo. Um 
segundo ponto está associado a valo-
res mais amplos e universais de uma 
sociedade amparada em princípios que 
se pretendem capitalistas – aqui o 
termo estaria associado aos entendi-
mentos de Max Weber sobre o capita-
lismo racional ocidental. A sociedade 

brasileira, como apontam estudos des-
de a primeira metade do século XX até 
hoje, tem dificuldades em aceitar a ló-
gica da meritocracia, se afasta da ne-
cessária separação entre público e pri-
vado, mostra-se claramente associado 
às mais diferentes práticas que privile-
giam atores públicos de forma corpora-
tiva e injusta, e não se notabiliza por 
aspectos associados à eficiência no uso 
dos recursos públicos. Nesse sentido, o 
partido pode se consolidar como alter-
nativa interessante num debate que 
pode conquistar adeptos. Seus mem-
bros, no entanto, sob um perfil técnico 
empresarial, têm dificuldades para a 
composição de diretórios ancorados na 
lógica meritocrática que desejam con-
solidar. Os partidos tendem a reprodu-
zir em suas estruturas e em suas rela-
ções com o Estado grande parte dos 
valores presentes da sociedade. O No-
vo seria capaz de combater interna e 
externamente esse tipo de característi-
ca? 
 
Já a Rede Sustentabilidade, por sua 
vez, representaria uma nova forma de 
se fazer política, sob um semblante 
mais horizontal e associado a proces-
sos de construção conjuntas da reali-
dade e de planos para um país mais 
sustentável. Tais valores também de-
safiam uma sociedade considerada cul-
turalmente autoritária. Nesse caso, ca-
be destacar que o processo de constru-
ção desse legenda foi traumático, di-
namitando pontes em algumas rela-
ções que se desgastaram. Nitidamente, 
em 2013, a Rede sofreu com o casuís-
mo da justiça eleitoral. Teve seu pro-
cesso de validação de assinaturas co-
lhidas para a oficialização prejudicado. 
A postura de alguns cartórios eleito-
rais, sobretudo de cidades governadas 
por partidos que claramente se viam 
ameaçados pelo surgimento da Rede, 
se manteve distante do que prega a 
própria lei. Assinaturas foram negadas 
sob a justificativa de que membros de 
outros partidos, ou cidadãos que havi-
am apoiado a criação de outras legen-



Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 4 
 
BRASIL 

EM FOCO 
DEZEMBRO 2015 

 

www.kas.de/brasil 

 

 

das, não podia ser simpáticos a um 
novo partido, por exemplo. A despeito 
de tal aspecto, a principal liderança da 
legenda disputou as eleições de 2014 
pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). 
Seu processo de filiação pegou muitos 
de seus apoiadores de surpresa, afas-
tando simpatias e gerando conflitos. O 
movimento se acentuou quando Marina 
Silva, que herdara a vaga de candidata 
a presidente de República após o fale-
cimento de Eduardo Campos, negou 
alguns pontos do programa que se 
aproximava dos direitos dos homosse-
xuais e, sobretudo, optou por apoiar 
Aécio Neves no segundo turno. A “nova 
forma” de fazer política de alguns se-
guidores mais radicais da ideia não 
combinava com Dilma Rousseff (PT) e 
tampouco com o tucano. Com a derro-
ta de 2013 perante a justiça e os des-
dobramentos eleitorais de 2014, a lógi-
ca horizontalizada da Rede se perdeu 
em estratégias que afastaram alguns. 
O partido nasceu em 2015 e conseguiu 
atrair para seus quadros deputados fe-
derais, e outros políticos, aparente-
mente descontentes com suas realida-
des conjunturais. Resta saber se trata-
se de um grupo efetivamente capaz de 
levar adiante aquilo que se tem tenta-
do chamar de uma nova política. Nesse 
sentido, resta salientar que a Rede foi, 
ao contrário de 2013, beneficiada por 
uma compreensão recente da justiça.  
 
Em 2012, o Tribunal Superior Eleitoral 
entendeu que para os fins dos cálculos 
do Fundo Partidário e do Horário Eleito-
ral Gratuito deputados federais infiéis, 
que migrassem para partidos que esta-
vam nascendo (e isso havia ocorrido 
em grande escala em 2011), não so-
freriam com a possibilidade de perda 
de mandato e, para além disso, levari-
am consigo suas respectivas proporci-
onalidades em matéria desses recursos 
públicos ofertados aos partidos. O fe-
nômeno ficou conhecido como portabi-
lidade, e foi visto como medida casuís-
ta que contribuiu para que o PSD de-
soxigenasse, sobretudo no plano fede-

ral, o oposicionista Democratas (DEM). 
Em dezembro de 2013 uma lei aprova-
da no Congresso e sancionada pela 
presidente mudou esse cenário. A por-
tabilidade tinha seu fim decretado, mas 
mesmo constando de matéria legal a 
justiça eleitoral a desacreditou e rees-
tabeleceu, em 2015, o cenário da por-
tabilidade associado à sua interpreta-
ção, inclusive reestabelecendo o prazo 
de 30 dias para filiações com justa 
causa – sem a perda de mandato, para 
os novos partidos criados em setembro 
e outubro de 2015, para os fins do cál-
culo dos recursos que tanto atraem as 
legendas. Fato que fora retirado pela 
Lei 13.165/2015 – Reforma Eleitoral de 
2015 – publicada no Diário Oficial da 
União em edição extraordinária de 
26.11.2015, horas antes do deferimen-
to do registro definitivo nacional do 
PMB (Partido da Mulher Brasileira). 
 
Nesse sentido, se a Rede então nasce 
com cinco deputados federais infiéis 
que parecem acreditar na nova forma 
de se fazer política, é o Partido da Mu-
lher Brasileira (PMB) que aparente-
mente lucra mais com o atual modo de 
a lei valer. A legenda somou 20 depu-
tados que aderiram aos seus quadros. 
Curiosamente apenas duas mulheres. 
O partido, assim, não estaria tão dis-
tante de ser mais uma legenda num 
cenário pulverizado e caracterizado por 
práticas e estratégias questionáveis do 
ponto de vista ético, e até mesmo le-
gal. Circula nos bastidores da política 
mais uma ideia que atesta o fato de as 
leis eleitorais e partidárias, por melho-
res e bem intencionadas que possam 
ser, conviverem com planos distantes 
do razoável. A estratégia de atração 
para conquistar quase 4% dos deputa-
dos federais num cenário extremamen-
te pulverizado na Câmara é o seguinte: 
os recursos proporcionais do Fundo 
Partidário de cada infiel seria, de al-
gum modo e respeitando algum tipo de 
método, distribuído aos mesmos. A di-
reção da legenda, nesse caso, estaria 
exclusivamente interessada nos precio-
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sos minutos do tempo de televisão, 
que comumente são negociados em 
coligações majoritárias, em movimen-
tos pouco capazes de chamar a aten-
ção da justiça eleitoral. O jogo atraiu 
adeptos e se tornou mais “interessan-
te” na medida em que uma quantidade 
maior de deputados oferta quinhões 
mais expressivos de recursos partidá-
rios. Nascer com 20 parlamentares é 
tarefa complexa. Lembrou, nesse caso, 
a estratégia atribuída ao SD (Solidarie-
dade) em seu nascimento em 2013. À 
ocasião, circulou na mídia a ideia de 
que o presidente da legenda, o depu-
tado federal Paulo Pereira da Silva, o 
Paulinho da Força Sindical, teria nego-
ciado diretamente com alguns gover-
nadores ou lideranças estaduais as se-
guintes condições: cada um dos procu-
rados indicaria um ou dois deputados 
federais de seus grupos políticos para 
se desfiliarem de seus partidos e se 
unirem ao Solidariedade. O sucesso da 
ação faria com que um pequeno esfor-
ço local se somasse à ação dos demais. 
O Solidariedade nasceria dessa orques-
tração como um partido com tempo 
atraente no horário gratuito. Em con-
trapartida aos esforços, os governado-
res e líderes que aderiram à ideia teri-
am o apoio da legenda em suas coliga-
ções para o pleito de 2014. O cruza-
mento entre deputados federais funda-
dores e lideranças estaduais apoiadas 
pelo Solidariedade no ano passado su-
gerem que isso pode efetivamente ter 
ocorrido. O PMB, apenas, parece agir 
de acordo com cálculos dessa nature-
za, nascendo como mais um partido 
médio e “comum”. 
 
Nesse caso, a título de nota curiosa, a 
disputa pela criação de novas agremia-
ções no Brasil é tão expressiva que o 
surgimento do PMB inviabilizou o nas-
cimento do Partido Militar Brasileiro 
sob a sigla PMB. O grupo que apela pa-
ra familiares e simpatizantes das forças 
armadas na apresentação do seu pro-
grama, e em parte de seus documen-
tos ainda utiliza a primeira sigla, terá 

que buscar viabilizar-se legalmente 
como PMBr. Junta-se assim a outras 
131 agremiações que, desde 2006, ti-
nham o objetivo de nascer como le-
genda até novembro de 20151. 
 

A nova realidade legal dos partidos 
políticos 
Analisado o nascimento dos três novos 
partidos brasileiros, é importante res-
saltar algumas decisões recentes que 
podem contribuir para a compreensão 
desse cenário tão complexo. Nos últi-
mos anos advém quase exclusivamen-
te da Justiça Eleitoral a percepção so-
bre a questão da fidelidade partidária, 
como mencionamos anteriormente. En-
tre a década de 90, por exemplo, e 
meados da década passada, mandatos 
pertenciam a partidos políticos de 
acordo com interpretação do Judiciário. 
Num segundo instante, em 31 de ou-
tubro de 2007 (Resolução TSE nº 
22.610/2007), esse mesmo poder en-
tendeu que os mandatos pertenciam 
aos partidos políticos. Nesse caso, em 
decisão bastante polêmica proferida 
em 2011, algumas exceções questio-
náveis foram abertas. A principal delas 
apontava para o seguinte fato: parti-
dos em formação poderiam atrair polí-
ticos de outras legendas, em exercício 
de mandato, sem prejuízo de seus car-
gos em relação à questão da infideli-
dade. Para completar, como já apon-
tamos, os cálculos de fundo partidário 
e tempo de rádio e TV seriam calcula-

                                                   

1 Diante do tema da organização e registro 
de novo partido político no cenário nacional, 
cumpre destacar que a Reforma Eleitoral de 
2015 – Lei 13.165/2015 trouxe alteração no 
seu § 1º do artigo 7º da Lei 9.096/95, onde 
se introduziu um lapso temporal máximo de 
dois anos para organização e registro de uma 
nova agremiação partidária. Esses 131 gru-
pos estão, em sua imensa maioria, a mais do 
que dois anos buscando se viabilizarem. Es-
sa nova regra é relevante e parece tentar evi-
tar a proliferação expressiva de partidos no 
país.  
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dos considerando-se a formação das 
bancadas desses novos partidos na 
Câmara dos Deputados, ignorando a 
proporcionalidade oriunda das urnas 
em pleito mais recente para o cargo de 
deputado federal. A decisão ficou co-
nhecida como portabilidade e o PSD foi 
acusado de ser o grande beneficiário – 
PEN, PROS e Solidariedade se benefici-
aram da mesma medida ao longo dos 
anos seguintes. Em 2013 nova decisão, 
dessa vez sob a forma de lei aprovada 
pelo Legislativo e sancionada pelo Exe-
cutivo, colocou fim no fenômeno da 
portabilidade. A infidelidade continuava 
associada ao nascimento de novas le-
gendas, mas os recursos públicos não 
seriam carregados. O último capítulo 
dessa história, no entanto, ainda seria 
escrito: a justiça, em interpretação au-
tônoma, segundo apontamos, devolveu 
aos infiéis o direito de levarem consigo 
os recursos públicos – curioso como 
uma decisão de 2012, na interpretação 
dos magistrados, é mais forte que uma 
lei aprovada em 2015. Salientemos 
que raros são os deputados que se 
elegem com votação superior ao coefi-
ciente eleitoral de cada estado, e ainda 
assim passam a ter o direito sobre o 
posto que ocupam e carregam consigo 
os recursos conquistados pelo partido 
ou coligação.  
 
Para completar o cenário de complexi-
dade, também sob uma decisão do Po-
der Judiciário, os postos escolhidos sob 
o sistema majoritário, ou seja, presi-
dentes, governadores, prefeitos, sena-
dores e seus vices e suplentes (no caso 
desse último cargo) foram definitiva-
mente desencarregados, como disse-
mos anteriormente, de qualquer lógica 
de fidelidade partidária. Isso represen-
ta dizer que qualquer um desses elei-
tos pode mudar de partido. Tal medida 
enfraquece as legendas? Como a força 
dos partidos, no cenário anterior, era 
utilizada? O debate é sempre bastante 
complexo. 
 

Ademais, em relação à nova realidade 
legal dos partidos políticos, na reforma 
política protagonizada no primeiro se-
mestre desse ano pelo Congresso Na-
cional um elemento foi trazido: a filia-
ção de um ano anterior ao pleito para a 
disputa de eleições foi reduzida para 
seis meses. Estaríamos diante do mais 
expressivo enfraquecimento institucio-
nal das legendas em termos legais no 
Brasil? Os partidos, que tinham força 
extraordinária sobre seus filiados que 
desejavam disputar eleições em outu-
bro do ano anterior ao pleito, terão es-
sa incidência apenas a partir de abril 
do ano eleitoral. Isso representa dizer 
que se para a disputa de um cargo um 
cidadão deveria se “amarrar” a uma 
legenda, como muito diziam se sentir, 
um ano antes da eleição, esse prazo 
caiu pela metade. 
 
Para além da questão dos prazos de 
filiação, outra mudança expressiva se 
dá no campo das doações eleitorais e 
partidárias. Em meio aos atuais escân-
dalos de corrupção, empresas foram 
proibidas de doarem recursos. Os par-
tidos responderam rapidamente, e au-
mentaram em cerca de três vezes os 
recursos públicos destinados ao Fundo 
Partidário. Ainda assim, é difícil crer 
que será possível fazer campanha sem 
o dinheiro privado de corporações. 
Nesse caso, o que será novidade em 
2016? Uma acentuação do consagrado 
caixa 2? Uma extrapolação no uso tra-
dicional e criminoso das máquinas pú-
blicas nas campanhas? Um desequilí-
brio maior entre detentores e não de-
tentores de mandatos nas eleições? 
Um aumento das doações, ou ao me-
nos do peso delas, de servidores públi-
cos ou de profissionais dispostos a tra-
balharem nessas estruturas como for-
ma de investimento pessoal no futuro? 
Parece impossível separar a atuação de 
parte das empresas doadoras de cam-
panhas de práticas corruptas, isso é 
um fato. Mas a mudança teria sido ca-
paz de atentar para a complexidade do 
fenômeno combatido? Parece difícil 
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afirmar, mas diante dessa decisão os 
partidos terão que reinventar formas 
de fazermos campanhas no Brasil, o 
que para os otimistas pode ser algo 
positivo. Essa questão do financiamen-
to merece um aprofundamento. 
 
Todo partido político e candidato que 
participam de uma dada eleição, para a 
realização de suas despesas, depen-
dem de recebimento de recursos finan-
ceiros. Uma das fontes importantes de 
recursos dos partidos para a utilização 
em campanhas eleitorais de seus can-
didatos são oriundas do chamado Fun-
do Partidário. Tal recurso é oriundo de 
dinheiro público, associado ao orça-
mento da União. A reforma eleitoral de 
2015 tornou clara, mesmo sob a lógica 
do uso do dinheiro público, uma pecu-
liaridade “interessante”: a isenção por 
parte dos partidos políticos brasileiros 
da aplicação da chamada “Lei das Lici-
tações” – Lei 8.666/93, para a realiza-
ção de suas despesas. Por outro lado, 
a alteração legislativa introduzida pela 
Reforma Eleitoral de 2013 – Lei 
12.891/2013, trouxe outra peculiarida-
de concernente aos nossos partidos 
políticos brasileiros, a qual se refere ao 
reconhecimento de sua autonomia para 
contratar e realizar despesas com valo-
res de origem do Fundo Partidário.  
 
A regra de divisão do Fundo Partidário 
está atualmente estabelecida pela alte-
ração legislativa consistente na Refor-
ma Eleitoral de 2013 e também na Re-
forma Eleitoral de 2015, onde se defi-
niu nos dias de hoje pela seguinte re-
dação: 
 
I - 5% (cinco por cento) serão desta-
cados para entrega, em partes iguais, 
a todos os partidos que atendam aos 
requisitos constitucionais de acesso 
aos recursos do Fundo Partidário; 
e (Redação dada pela Lei nº 13.165, 
de 2015) 
II - 95% (noventa e cinco por cento) 
serão distribuídos aos partidos na pro-
porção dos votos obtidos na última 

eleição geral para a Câmara dos Depu-
tados. (Incluído pela Lei nº 12.875, de 
2013). 
  
Todavia, o Supremo Tribunal Federal 
em julgamento da Ação Direta de In-
constitucionalidade – ADI nº 
2105/2014 – de autoria do Partido So-
lidariedade, acabou por declarar a in-
constitucionalidade dos artigos 1º e 2º 
da Lei nº 12.875, de  30  de  outubro  
de  2013. Assim, se retomou o enten-
dimento dado em junho de 2012 pelo 
mesmo STF, ocasião em que já havia 
sido admitido o direito do deputado fe-
deral que migrasse com Justa Causa 
para um Novo partido recém-
registrado pela Justiça Eleitoral, migra-
ria consigo os votos por ele recebidos 
em sua eleição, que por consequência 
aumentaria o valor proporcional aos 
seus votos para a distribuição do Fun-
do Partidário, como já dissemos, para 
a nova agremiação partidária que re-
cebeu o novo deputado, bem como 
ainda a tal migração com justa causa 
atrairia junto com o tal deputado o 
tempo de televisão que ele possui e 
que migrou para o novo partido. 
 
Diante do fato de os partidos políticos 
brasileiros receberem valores públicos 
oriundos do Fundo Partidário são obri-
gados a realizarem e apresentarem pa-
ra a Justiça Eleitoral suas respectivas 
Prestações de Contas, seja do seu dia 
a dia, como também suas contas parti-
dárias utilizadas nas campanhas eleito-
rais de seus candidatos; porém a alte-
ração legislativa introduzida pela Re-
forma Eleitoral de 2015 – Lei 
13.165/2015 determinou que os ór-
gãos partidários municipais que não 
hajam movimentado recursos financei-
ros ou arrecadado bens estimáveis em 
dinheiro, ficarão assim desobrigados de 
prestar contas à Justiça Eleitoral, exi-
gindo-se apenas do responsável parti-
dário, a simples apresentação de uma 
declaração unilateral da ausência de 
movimentação de recursos do partido 
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neste período da tal campanha eleito-
ral. 
 
Já por outro lado a mesma Reforma 
Eleitoral de 2015 – Lei nº 13.165/2015 
trouxe a determinação de que os parti-
dos políticos no âmbito de suas presta-
ções de contas relativas às campanhas 
eleitoras estão obrigados a: 
 
I – a designarem dirigentes partidários 
específicos para movimentar recursos 
financeiros nas campanhas eleitorais;  
II – apresentarem relatório financeiro, 
com documentação que comprove a 
entrada e saída de dinheiro ou de bens 
recebidos e aplicados;  
III - guardar por prazo não inferior a 
cinco anos, a documentação compro-
batória de suas prestações de contas;  
IV – promover de imediato para a te-
souraria do partido os saldos financei-
ros eventualmente apurados quando 
do encerramento da campanha eleito-
ral do partido político, e também por 
seus candidatos. 
 
E a mesma citada Reforma Eleitoral de 
2015 – Lei nº 13.165/2015 trouxe ain-
da a responsabilização pessoal civil e 
criminal dos dirigentes partidários de-
corrente da desaprovação das contas 
partidárias e de atos ilícitos atribuídos 
ao partido político, mas caso seja veri-
ficada irregularidade grave e insanável 
resultante de conduta dolosa que im-
porte enriquecimento ilícito e lesão ao 
patrimônio do partido. Caso seja cons-
tatado o ilícito, os dirigentes do partido 
responderão civil e criminalmente por 
tais atos, e o partido somente na cir-
cunscrição que deu causa ao fato so-
frerá sanções perante a justiça eleitoral 
– determinação de não recebimento de 
valores oriundos do fundo partidário 
por um determinado tempo, que pode-
rá ser de um mês a doze meses de 
sanção, além da devolução para o Te-
souro Nacional de valores ilicitamente 
utilizados pelo partido. Em relação às 
questões de recursos, trouxe ainda que 
a falta de prestação de contas por par-

te dos partidos políticos implicará na 
suspensão de repasses de novas cotas 
do Fundo Partidário, enquanto perdurar 
a inadimplência e sujeitará os respon-
sáveis às penas da lei.  
 
Por fim, em relação à nova realidade 
dos partidos políticos, se aboliu por 
meio da Reforma Eleitoral de 2013, 
com entrada em vigor a partir dos plei-
tos de 2016, a chamada dupla filiação 
partidária, que consistia no fato de o 
Juiz Eleitoral, ao constatar que um ci-
dadão eleitor se encontrava filiado a 
um partido político sem antes realizar 
todo o processo de sua regular desfilia-
ção de um outro partido, redundava no 
cancelamento imediato das duas filia-
ções. O novo entendimento da lei 
aponta que prevalecerá como válida 
apenas a filiação mais recente a parti-
do político, desde que o eleitor faça a 
devida comunicação ao juiz eleitoral de 
sua inscrição eleitoral. 
 

Conclusão 
Diante dos aspectos apresentados pa-
rece possível assumir que as decisões 
recentes, iniciadas em 2013 e findadas 
em 2015 sobre os partidos políticos 
não têm uma direção clara. Enquanto 
algumas determinações ofertam maior 
autonomia às legendas, sobretudo em 
relação à organização interna e presta-
ção de contas (sobretudo gastos), por 
outro os prazos de filiação e as ques-
tões de infidelidade parecem enfraque-
cer o lastro do político aos partidos. 
Tem sido comum no Brasil esse senti-
mento de falta de direção nas ações 
reformadoras. O cenário, nesse senti-
do, parece mostrar que para além das 
dificuldades de se aprovar algo consis-
tente no Congresso Nacional, as mu-
danças também são protagonizadas 
pelas mais distintas determinações e 
leituras do Poder Judiciário. Isso ilustra 
de forma clara a instabilidade tão criti-
cada e destacada no início desse traba-
lho.    
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