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RESUMO: O presente resumo é um dos frutos da pesquisa iniciada no ano passado para o II 
Congresso Internacional de Direito Público em Coimbra. Um estudo no qual foram realizadas 
pesquisas jurídicas pelo método da comparação entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento 
português, principalmente no que tange a participação feminina na política, as leis de cotas para 
mulheres e seus efeitos. Para tanto, utilizou-se de análises metodológicas, a participação da 
mulher na política antes e depois das cotas, e a partir de dados sociológicos e estatísticos, quais 
seriam os entraves e limitações para ocupar os espaços de representatividade. Nesta nova fase 
da pesquisa, ganham destaque os avanços para a participação da mulher na política brasileira, 
através do sistema de financiamento pelos partidos políticos. O objeto da pesquisa será o artigo 
10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) e a Resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), nº 23.568/2018, que trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
(FEFC). Destaca-se que o trabalho busca promover uma análise interpretativa, e reflexiva, da 
reserva obrigatória de 30% do fundo partidário para candidaturas femininas. Pretende-se, 
também, discorrer sobre a existência da chamada “participação eleitoral fictícia” pelos partidos 
políticos, através do preenchimento de cotas e as investigações do Tribunal Superior Eleitoral. 
Assim, a pesquisa apresenta, como problema, as seguintes questões: Como será a distribuição 
desses recursos para que o objetivo da norma seja atingido, considerando que essa não explicita 
tal especificidade? Pode um partido eleger uma única candidata e lhe destinar todo o dinheiro? 
E se será possível um Diretório Partidário Estadual, que não tem candidato ao Executivo, poder 
lançar uma esposa ou filha candidata e lhe destinar os recursos- candidatas laranjas-? No 
contexto da pesquisa, se observa que existe riscos de sub-representação e distorções mesmo 
com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de reservar uma fatia de 30% do fundo 
eleitoral para candidatas mulheres, pois, a distribuição desses recursos depende da decisão de 
cada partido político. Este é um dos fenômenos que este estudo pretende investigar. 
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