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RESUMO 

 

O presente trabalho visa, de modo claro e objetivo, analisar o financiamento de campanhas 

eleitorais no Brasil, além de discutir a proposta de financiamento público exclusivo. Dentro do 

debate, no que tange à reforma política, algumas questões são suscitadas sobre o sistema 

eleitoral brasileiro, a reforma política, as propostas de financiamento público/privado e o 

financiamento público como uma política pública a partir da ótica do Estado. Ademais, faz-se 

uma breve comparação entre os modelos propostos no Brasil e nos Estados Unidos e destacam-

se algumas considerações a respeito do balanço eleitoral entre 2003 e 2013 julgadas pertinentes: 

financiamento de campanha no Brasil e a sua relação com empresas, sindicatos, sociedade e a 

máquina estatal. Diante desse contexto, a principal finalidade deste material é trazer 

mecanismos de reflexão que superem análises das propostas do financiamento exclusivamente 

público – presentes no decorrer do texto –, dialogando com as ideias de autores que tratam sobre 

o tema. 

 

Palavras Chave: Financiamento de campanhas; reforma política; sistema eleitoral brasileiro; 

políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research intends to analyze the electoral campaigns funding in Brazil in a clear and 

objective way, besides discussing the proposal of exclusive public financing. Within the debate 

regarding political reform some issues are raised about the Brazilian electoral system, political 

reform, proposals for public / private financing and public financing as a public policy under 

the state view. In addition, a brief comparison is made between the proposed models in Brazil 

and in the United States and some considerations regarding the electoral balance between 2003 

and 2013 must be highlighted: campaign financing in Brazil and its relation to companies, 

unions, society and the state system. Thus, the main purpose of this presentation is to bring 

mechanisms for reflection that overcome analyzes of proposals of exclusively public - present 

throughout the text -, dialoguing with the ideas of authors who study the theme. 

 

Keywords: Campaign funding; political reform; Brazilian electoral system; public policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A discussão acerca do financiamento de campanhas no Brasil tornou-se nos últimos 

anos uma nova arena de debate, no que tange as propostas de reforma política no país. A 

principal finalidade deste trabalho intitulado “O financiamento de campanha e sua relação no 

sistema político brasileiro a partir da reforma política em 2003 e 2013” tem como objetivo 

central tratar dessa discussão trazendo mecanismos de reflexão além das análises das propostas 

do financiamento exclusivamente público - que constam no decorrer do texto - e as ideias de 

autores que dialogam sobre o assunto tratado. 

A importância deste trabalho se reflete em salientar de maneira breve e clara um pouco 

da evolução do financiamento de campanha no Brasil. Intencionalmente, o período de 2003 a 

2013 foi escolhido uma vez que temos dentro desse intervalo algumas breves considerações 

que marcaram esse processo de reforma. A partir de então, dentro desse período, buscaremos 

levantar questões acerca do debate do financiamento de campanhas público x privado e como 

esse modelo de reforma pode interferir no sistema político brasileiro a partir da implementação 

do financiamento exclusivamente público que é o que está sendo proposto na Câmara dos 

Deputados.  

Metodologicamente, este trabalho adotou o tipo de pesquisa qualitativa a fim de buscar 

compreender e refletir sobre o que tem sido proposto. Essa metodologia conta com 

levantamento de dados bibliográficos sobre a reforma política no Brasil, em específico a 

discussão a respeito do financiamento de campanha. Aqui, buscamos através da pesquisa 

qualitativa, entender esse modelo de reforma e compreender, se aprovado, como o mesmo pode 

interferir no sistema político brasileiro. 

A escolha do período para análise do financiamento de campanha implica em 

estabelecer uma observação de aprovação ou não de determinada proposta de reforma nesse 

intervalo de tempo. Buscaremos aqui descrever e analisar os dados obtidos através de narrativas 

de autores que pesquisam sobre a referida temática, tais como David Samuels (2006) e Vitor de 

Moraes Peixoto (2009), duas importantes referências no que se refere ao financiamento de 

campanhas no Brasil, dentre outros.  

O primeiro capítulo deste trabalho conta com uma introdução da reforma política no 

âmbito brasileiro. Nele, buscaremos analisar a reforma política e seus significados no sistema 

politico brasileiro além de compreendermos o significado da mesma. Para tal análise, neste 

primeiro capítulo, faremos uma pequena introdução sobre o sistema eleitoral brasileiro, as 
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mudanças desse sistema e por fim uma interpretação da reforma política como equilíbrio ou 

necessidade. 

O segundo capítulo busca trazer uma análise mais aprofundada, onde buscaremos 

compreender a proposta de financiamento público e privado. Neste capítulo trataremos em 

especifico dos conceitos e significados referentes a essas duas propostas de reforma: público x 

privado. O capítulo conta também com um estudo do financiamento de campanhas, seu 

desdobramento e estado da arte no Brasil contemporâneo.  

Para tratar desse assunto, não podemos deixar de lado a importância do dinheiro dentro 

das contribuições eleitorais, sendo esse mais um dos pontos de discussão uma vez que os 

resultados das campanhas eleitorais acabam por apresentarem um vinculo direto ou indireto 

com as doações nos gastos de campanha. Por fim, nossa intenção no presente capítulo se baseia 

em buscar compreender a relação de igualdade entre os partidos políticos e a proposta de 

financiamento de campanha. 

Seguindo uma sequência, o terceiro capítulo busca analisar a relação das empresas, 

sindicatos, sociedade e a máquina estatal no que tange o financiamento de campanha. O mesmo 

busca tornar claro e compreensivo a discussão sobre a atuação das entidades públicas e privadas 

nesse processo de reforma.  

Nesse capítulo, traremos breves considerações do Brasil em perspectiva comparada com 

a finalidade oferecer uma análise comparada da legislação eleitoral no Brasil e EUA, no que 

tange especificamente as regras relativas ao financiamento de campanha. A partir dessa 

discussão, poderemos debater sobre o modelo implementado no Brasil e concomitantemente 

comparar sua relação com o modelo proposto e executado no EUA.  

Essa discussão ainda abrange pontos como os partidos políticos e representação política, 

uma vez que as campanhas eleitorais estão ligadas aos partidos políticos a partir de suas 

necessidades e atividades. Seguindo, temos um levantamento do financiamento de campanha, 

onde traremos um balanço eleitoral de 2003 a 2013, e por fim, buscaremos entender o papel das 

instituições privadas no Brasil. Como último ponto de discussão deste capítulo, traremos 

brevemente algumas questões relacionadas ao comportamento e atuação das empresas privadas 

dentro desse modelo de reforma. 

O quarto e ultimo capítulo parte do principio do financiamento público como política 

pública. A principal abordagem desse capítulo - antes de seguirmos para as considerações 

finais, gira em torno das políticas públicas impactadas pelo excesso de deveres do Estado 

Brasileiro. Para isso, contamos um pouco da história do Estado como fornecedor de direitos 

sociais no Brasil. Dando continuidade, o próximo ponto deste capítulo trata da relação do 



12 
 

Estado brasileiro com o financiamento de campanha onde buscaremos relacionar o Estado 

brasileiro com a proposta de financiamento de campanha exclusivamente público.  

Por fim, traremos uma comparação entre financiamento público x políticas públicas: 

convergências a partir de um cenário divergente. Aqui, abordaremos pequenas questões 

relacionadas aos principais eixos das políticas públicas no Brasil e a partir de então, 

caminhamos para nossas considerações finais, onde buscaremos fazer um levantamento de tudo 

que foi dito até aqui e comparar se de fato o modelo de financiamento implementado no Brasil 

se mantém misto: público/privado. 

Se aprovada a proposta do financiamento exclusivamente público, tentaremos analisar 

quais as consequências positivas e negativas para o sistema eleitoral do país após a decisão final 

que encerra por hora esse debate acerca do financiamento dentro da reforma política. Uma das 

nossas intenções neste trabalho resulta em ser um disparador de ideias, com o objetivo de 

contribuir - ainda que de forma inicial - para o debate sobre o tema, por mais que saibamos que 

o mesmo está longe de se esgotar enquanto arena de investigação.  
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2.  A REFORMA POLÍTICA E SEUS SIGNIFICADOS NO SISTEMA POLITICO 

BRASILEIRO 

 

Neste capítulo trataremos sobre como se deu o processo de redemocratização do Brasil 

no período pós-ditadura militar e como o tema reforma política começa a surgir como um 

assunto importante, no que diz respeito a mudanças do sistema eleitoral brasileiro. Buscaremos 

analisar aqui a agenda da reforma no Brasil; a reforma política como uma forma de equilíbrio 

político ou se a mesma se faz por necessidade de mudanças que envolvam múltiplos atores 

políticos e sociais.  

Desde a conquista da sua independência política, em 1822, o Brasil construiu e vem 

construindo uma rica história política, composta de momentos de grande instabilidade 

democrática, alternados com outros instantes de maior estabilidade (NETO, 2009). Autores 

como Jairo Nicolau (2006) e Ferraz (1979) retratam bem como se dá esse processo no caso 

brasileiro. Essa história politica segundo Neto (2009) pode ser dividida em algumas etapas 

claras e distintas considerando desde o Período Imperial, passando pela República Velha, a Era 

Vargas, a Redemocratização, a Ditadura Militar e a Nova República, iniciada com a eleição de 

Tancredo Neves para a presidência da república, em 1985.  

Passado todo esse processo histórico, temos nos anos seguintes a implementação da 

Constituição Federal de 1988, que é o ponto inicial do nosso debate acerca da reforma política. 

Com a implementação da Constituição de 1988 temos o processo de redemocratização, uma 

vez que o sistema político brasileiro veio passando por momentos turbulentos até que a mesma 

se consolidasse reformulando todo o processo eleitoral e o que chamamos hoje de Democracia 

participativa.  

No Brasil, principalmente nos últimos anos, o assunto que vem a tona após ou durante 

uma crise política – possível ameaça à continuidade de um governo, renuncia de Ministros, 

conflitos sociais e econômicos - se resume a propostas de reforma política. A mesma apresenta-

se como solução para diversos problemas políticos, sociais além de promover a democratização 

efetiva no país. Porém, não cabe a nós afirmar se isso acontece de fato no caso brasileiro. 

Nessa onda de redemocratização, as instituições políticas - no que se refere à agenda de 

reformas e o que foi efetivamente implementado - não corresponde à ideia proposta 

inicialmente de acordo com o que se debate e o que se propõe de fato1. Como afirma Soares e 

                                                           
1 Ver: Marta Mendes da Rocha e Raquel Gonçalves da Silva. A agenda da reforma política no Brasil: autores, 

objetivos, êxito e fracasso (1988-2010).  Revista Brasileira de Ciência Política, nº16. Brasília, janeiro - abril de 

2015, pp. 213-246. 
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Rennó (2006) às instituições podem acarretar vantagens e desvantagem sendo as mesmas, 

construtos da vontade humana, que podem ser modificadas.  

A respeito desse processo de modificação, “quando uma instituição ou instituições 

geram externalidades negativas que se tornam intoleráveis, a remodelagem é a solução. O cerne 

da questão é definir quando as externalidades se tornam tão negativas a ponto de justificar as 

mudanças” (SOARES e RENNÓ, 2006, p. 9).  A partir de então buscaremos compreender esse 

processo institucional de reforma no Brasil. 

 

 

2.1. O SIGNIFICADO DA REFORMA POLÍTICA 

 

A reforma política pode ser entendida como um conjunto de propostas para uma 

reorganização do sistema político brasileiro que não foram modificadas na Assembleia 

Nacional Constituinte 1987/1988. (SOARES e RENNÓ 2006; PEIXOTO 2009; RABAT; 

2011).  

Não só o cenário político atual, mas durante todo esse processo de redemocratização a 

partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil vem passando por momentos críticos. Desde a 

Constituição de 1988, no que diz respeito ao sistema eleitoral brasileiro, nunca foi aprovada 

uma reforma política no país2. Essa seria talvez uma possível explicação para apostarmos todos 

as fichas na reforma política como instrumento de reorganização do sistema político brasileiro. 

Temos a partir da Constituição de 1988 alguns debates sobre a reforma política no 

congresso nacional a respeito da situação atual da mesma. A partir da discussão a respeito das 

propostas de reforma na Câmara dos Deputados, umas das propostas que se tem em jogo a partir 

do nosso período temporal de estudos (2003 a 2013) segundo Samuels (2006) seria o 

financiamento de campanha eleitoral; Cláusula de barreira; Reeleição; Mandatos; Idade mínima 

para cargos eletivos; proibições das coligações para o legislativo; entre algumas outras.  

Dentre os diversos obstáculos que a reforma política vem enfrentando, o principal deles 

consiste em uma forte oposição dos atuais membros do sistema político a qualquer reforma que 

envolva o financiamento público ou até mesmo uma reorganização mínima do sistema político 

brasileiro (AVRITZER, 2014).  

                                                           
2 Ver: Uma história política da transição brasileira: da ditadura militar à Democracia. Adriano Nervo Codato. 
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Segundo o autor, a incapacidade do Congresso Nacional de realizar a reforma política 

acabou levando o STF a deliberar sobre diversos pontos da mesma. Sendo assim, o STF tomou 

algumas decisões fundamentais sobre essa possível reestruturação nos últimos anos: a redução 

do número de vereadores (2004), a derrubada da cláusula de barreira (2006), a decisão sobre 

fidelidade partidária (2008) entre outras.  

No caso brasileiro em especifico, onde a Democracia pode ser considerada o principal 

mecanismo de participação no sistema político, é necessário que se tenha uma ligação entre as 

necessidades da população e o que se tem proposto nessa organização do sistema político. 

Acerca disso, buscaremos aqui compreender até onde essa participação proporcionaria 

mudanças no sistema.  

 

 

2.2. O sistema eleitoral brasileiro 

 

A reforma política implica diretamente no sistema eleitoral de um país. Bonavides 

(2000) deixa claro que o sistema eleitoral adotado num país pode exercer — e em verdade 

exerce — considerável influxo sobre a forma de governo, a organização partidária e a estrutura 

parlamentar. Buscaremos aqui, explicar de maneira breve, como atua o sistema eleitoral 

brasileiro para compreendermos esse processo de reformulação política. 

O sistema eleitoral atual brasileiro é baseado no voto direto e secreto (NICOLAU; 

2006). Segundo o autor, o eleitor vota diretamente no candidato ao cargo a ser preenchido, de 

maneira sigilosa, já que seu voto não pode ser divulgado a terceiros. Atualmente, representantes 

de todos os níveis dos poderes legislativo e executivo brasileiros são escolhidos pelo voto 

direto. Esse sistema se divide em duas vertentes: as eleições Majoritárias e as Proporcionais. 

Nesse sentido, listaremos aqui rapidamente como funcionam esses dois aspectos. 

Na forma majoritária, são eleitas as autoridades do Poder Executivo: Presidente da 

República, Governador, Senador e Prefeito. Nesses casos, é eleito o candidato que receber a 

maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais da metade dos votos apurados – excluídos os 

votos em branco e os nulos (NICOLAU, 2006; BONAVIDES, 2000). No Brasil, as eleições 

presidenciais e para prefeitos municipais, acontecem da seguinte maneira: se nenhum candidato 

atingir o número de votos necessários para se eleger na primeira votação, realiza-se um segundo 

turno entre os dois mais votados. 
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 Acerca disso, no caso de eleição de prefeitos de municípios com menos de 200 mil 

eleitores, exige-se apenas a maioria relativa dos votos não existindo possibilidade para um 

segundo turno (NICOLAU, 2006; BONAVIDES, 2000). Várias cidades no Brasil acabam por 

nomear prefeitos com menos da metade dos votos uma vez que a mesma não possuiu o número 

de eleitorado exigido pelo TSE. 

No caso de Deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema utilizado 

hoje no Brasil é o proporcional com lista aberta. É possível votar tanto no candidato como na 

legenda. Na apuração, deve-se contabilizar o total de votos obtidos por cada partido, somando 

os votos de legenda e os votos dos candidatos dessa legenda. As vagas são distribuídas de forma 

proporcional aos votos totais obtidos por cada partido. (NICOLAU, 2006; FERRAZ, 1979).  

A partir de então, os partidos preenchem suas vagas conquistadas com seus candidatos 

com maior votação. É por isso que um candidato com muitos votos ajuda a eleger candidatos 

de sua legenda ou coligação que tenha obtido menos votos. Elege-se o Deputado (ou vereador) 

que está no topo da lista indicada pelo partido, ou até o segundo ou terceiro nome da lista, 

mesmo que eles só tenham recebido, por exemplo, um só voto. 

 

2.3. Mudanças no sistema eleitoral brasileiro 

 

O tema da reforma política implica questões inscritas em uma discussão mais ampla 

sobre os impactos do funcionamento do sistema eleitoral no sistema político, bem como sobre 

o equilíbrio entre governabilidade e representação, estando diretamente relacionadas à 

qualidade do sistema democrático brasileiro. (SILVA; DAVIDIAN; FREITAS; CAZZOLATO 

2013). 

Esse processo de evolução do sistema eleitoral brasileiro conta com marcos históricos 

importantes. Um deles seria que, com a queda da Monarquia após a proclamação da República 

inicia-se no Brasil uma nova era de legislação eleitoral (BALEEIRO, 1999). 

Lorena Duarte Santos Lopes3 considera que foi a partir deste momento, são 

considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros no gozo de seus direitos civis e políticos 

que soubessem ler e escrever. É importante notar que foram abolidos todos os privilégios do 

                                                           
3 Pós-graduada em Direito Público pela Universidade Anhanguera - UNIDERP. Procuradora Jurídica do 

Município de Itainópolis, Piauí. Advogada militante. 
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período eleitoral do Império. Vale aqui recordar também que esse foi o momento histórico do 

sufrágio universal no Brasil. 

Essa etapa de reconhecimento do cidadão enquanto ator politico no Brasil, por mais que 

seja em situações mínimas, já pode ser considerado um avanço para conseguirmos nosso espaço 

no sistema político brasileiro. Esse não foi um processo fácil, muitas lutas, revoltas e 

insatisfações marcaram esse período até que se tem em 1988 a Constituição Federal que passa 

a resguardar os direitos civis e políticos de cada cidadão. 

A Constituição de 1891 é considerada a mais concisa das Constituições (MOREIRA, 

2002). Essa Constituição segundo o autor possuía alguns pontos principais como a implantação 

da república federativa, o estabelecimento de uma autonomia limitada para os Estados, à divisão 

dos poderes: executivo, legislativo e judiciário e o estabelecimento do voto universal masculino. 

Esses fatores podem ser considerados cruciais para iniciar-se a partir de então, no Brasil, as 

mudanças no sistema eleitoral.  

Jairo Nicolau (2007) aponta para dois aspectos que merecem destaque na história do 

Brasil, um deles seria a forma como os nomes dos candidatos foram apresentados aos eleitores. 

Diferentemente do que acontece em outros países que adotam o voto preferencial (Holanda, 

Bélgica, Dinamarca, Áustria e Finlândia, por exemplo), a cédula brasileira nunca apresentou 

uma lista completa de todos os candidatos. O segundo aspecto refere-se ao processo de 

institucionalização do voto partidário (legenda).  

Esse breve apontamento, no que diz respeito à evolução do sistema eleitoral brasileiro, 

conta com um acontecimento importante que viria com a lei eleitoral de 26 de Janeiro de 18924 

de número 35, que foi à primeira lei após a aprovação da Constituição, elaborada no Congresso 

e sancionada pelo presidente Floriano Peixoto. Essa seria a primeira lei eleitoral elaborada pelo 

congresso do Brasil. 

A república Velha no Brasil se passa no período de 1889 a 1930. Dando continuidade a 

esse processo, temos nesse período uma intensa inquietação social em vários setores da 

sociedade. Nesse momento, com a Revolução de Vargas, as práticas de violência, o voto de 

cabresto e os atos fraudulentos caracterizam o sistema eleitoral brasileiro. A intenção seria 

garantir a suposta vitória dos grupos dominantes nesse processo.  

No período entre 1945 e 1958, votar significava comparecer aos locais de votação para 

colocar a cédula confeccionada pelos partidos em um envelope e, posteriormente, colocar este 

                                                           
4 Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/a-evolucao-do-sistema-eleitoral-brasileiro-breves-

apontamentos-acerca-de-sua-trajetoria-historica/122049/ acessado em 10/ Agosto de 2016. 

http://www.webartigos.com/artigos/a-evolucao-do-sistema-eleitoral-brasileiro-breves-apontamentos-acerca-de-sua-trajetoria-historica/122049/
http://www.webartigos.com/artigos/a-evolucao-do-sistema-eleitoral-brasileiro-breves-apontamentos-acerca-de-sua-trajetoria-historica/122049/
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em uma urna. “Vale a pena explorar em que medida o sistema representativo brasileiro oferece 

aos eleitores mecanismos claros para controlar eleitoralmente os seus representantes”. 

(NICOLAU, 2006: p.710). É importante notarmos até que ponto uma Democracia é regida por 

mecanismos de controle sobre seu eleitorado uma vez que o voto passa a ser um item valioso. 

O sufrágio é o poder que se reconhece a certo número de pessoas (o corpo de cidadãos) 

de participar direta ou indiretamente na soberania, isto é, na gerência da vida pública. 

(BONAVIDES, 2000) 

Temos em 1946, uma nova Constituição no Brasil, onde são retomados princípios 

democráticos e sociais que houveram sido consagrados pela Constituição de 1934 e abolidos 

pelo Estado-Novo. (NETO, 2009) 

O Brasil, em 1964 sofre um golpe militar onde todas as conquistas até o momento 

deixam de valer e a partir de então, uma nova forma de governo passa a comandar o país. O 

que se tem nesse período seriam políticas concentradas e socialmente excludentes de 

crescimento. O período militar pode ser considerado um marco na história do sistema eleitoral 

brasileiro.  

Bonavides (2000) nos referência a um importante pensamento que pode perfeitamente 

ser entendido dentro desse período. Segundo o autor, quando a representação surge 

historicamente, há um ambicioso princípio de ordem racional para justificá-la, tanto quanto o 

da limitação do poder: o princípio seletivo, que deve conduzir às regiões de governo os mais 

aptos, os mais capazes, os mais sábios e os melhores.  

Concomitantemente, o que se tinha no período militar seriam políticas elaboradas por 

aqueles que acreditavam estar restaurando a ordem econômica, financeira, política e moral do 

país. Nesse sentido segundo Neto (2009), com a redemocratização, surgem novos partidos 

políticos, de caráter nacional, e as eleições para presidente da república voltam a ocorrer de 

forma direta, com a consagração do sufrágio universal. 

Nesse processo de redemocratização, vale lembrar que “A estrutura federativa é um dos 

balizadores mais importantes do processo político no Brasil. Ela tem afetado a dinâmica 

partidário-eleitoral, o desenho das políticas sociais e o processo de reforma do Estado”. 

(ABRUCIO, 2004, p. 41).  

A seguir, após essa breve análise do sistema eleitoral brasileiro e seu processo de 

redemocratização, buscaremos aqui analisar como se dá a agenda da reforma política no Brasil 

a partir da Constituição Federal de 1988. 
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2.4. Reforma política: equilíbrio ou necessidade 

 

No caso brasileiro, a reforma política pode ser considerada um instrumento de 

reorganização do sistema político brasileiro que vai além das questões eleitorais. Ao mesmo 

tempo em que se busca equilíbrio no sistema político, temos a necessidade de uma nova reforma 

a partir das demandas da sociedade. Essa demanda acarreta no processo de inclusão e 

representação popular.  

O que temos de fato no Brasil é um sistema de representação que centraliza o poder da 

representação e a partir de então, seus interesses passam a ser prioridade, por isso, falar de 

reforma política no Brasil seria pensar em uma forma de fazer política com novos mecanismos 

e novos atores nesse processo. Segundo (SILVA at al, 2013), é possível apontar dois objetivos 

comuns desses anseios de mudança: tornar o sistema partidário menos aberto à entrada de 

pequenos partidos e fortalecer os partidos políticos. Essa é uma discussão que trataremos nos 

próximos capítulos.  

Quanto às propostas feitas visando a tais efeitos, podemos listar a troca da lista aberta 

para a fechada, o fim das coligações, a criação de um sistema majoritário de distrito uninominal 

ou um sistema proporcional misto como o utilizado na Alemanha (SILVA at al, 2013). O que 

se tem no Brasil a partir de então, seria uma forma de buscar compreender os impactos e as 

mudanças em seu sistema eleitoral que concomitantemente modificaria o jogo político 

brasileiro a partir de tais propostas. 

O assunto que diz respeito à reforma política sempre esteve presente nas décadas 

anteriores à Constituição de 1988, porém, precisamos pensar nos princípios democráticos que 

devem nortear uma verdadeira reestruturação política. Hoje a igualdade, a diversidade, a 

participação e transparência, podem ser considerados alguns dos princípios nesse processo 

reformista. O Brasil sofre com problemas centrados nesses quatro pontos em especifico, e a 

desigualdade social e de recursos seriam um dos principais problemas do país.  

Vale lembrar no Brasil, de acordo com Maria D'alva G. Kinzo (2001) a questão social, 

isto é, o problema da pobreza e da desigualdade. Segundo a autora, não resta a menor dúvida 

de que extremas desigualdades sociais são um fator que constrange a consolidação da 

Democracia, especialmente no que se refere è efetiva participação política de todos os cidadãos. 
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Por isso o regime militar pode ser considerado um grande marco na história do sistema político 

brasileiro, uma vez que no período militar os direitos são limitados escassos. 

O equilíbrio no que se refere à reforma política se concentraria na propagação de direitos 

e responsabilidades tanto por parte dos cidadãos como por parte dos representantes políticos. 

Não se obtinha esse equilíbrio e consequentemente não se tinha direitos no período militar. Pelo 

contrário, muitos direitos eram violados nessa era. A participação social no campo democrático 

abriria um novo leque no que diz respeito ao ciclo de políticas públicas implementadas no país 

no momento pós Constituição Federal de 1988. 

Com uma maior deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, teríamos 

uma sociedade que passaria a intervir e atuar nos espaços públicos levando suas demandas e o 

que de fato deve ser discutido em relação às reformas propostas pelos seus representantes. 

Simultaneamente, passaríamos a exercer um papel deliberativo dentro das discussões em torno 

do processo político atual vivido. 

De acordo com o Instituto Ethos (2014), assim como já foi dito aqui anteriormente, nos 

últimos anos só vem crescendo as discussões sobre reforma política no Brasil. O problema é 

que sob o termo reforma política se abrigam muitas concepções diferentes que se relacionam a 

essa igualdade ou necessidade proposta pela reforma. 

 Temos a partir de então a questão de “qual seria o modelo político mais adequado ao 

país?”. (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 8). Ou seja, alcançar o equilíbrio político ou atender a 

real necessidade da população dentro das perspectivas de reforma que vão sendo apresentada 

na Câmara e no Senado.  

Essa foi uma breve análise da reforma política dentro do sistema político brasileiro. 

Nossa intenção nesse trabalho é compreender os diferentes impactos em especifico do 

financiamento público e privado de campanhas nesse processo de reformas. A partir dessa breve 

introdução da reforma como um todo buscaremos, nos próximos capítulos, tratar do 

financiamento público e privado num contexto geral e mais aprofundado. 
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3. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA: UMA ANÁLISE ENTRE O PÚBLICO E 

PRIVADO 

 

 

Tendo em vista a atual discussão sobre o financiamento de campanha no Brasil, o 

presente capítulo pretende analisar, especificamente, o conceito de financiamento público e 

privado de campanha dentro do sistema político brasileiro.  

Atualmente, no Brasil, o debate na Câmara dos Deputados e no Senado se concentra na 

proibição do financiamento privado de campanha. Buscaremos nesse capítulo suscitar algumas 

questões como: a proibição do financiamento empresarial garantiria o equilíbrio da competição 

eleitoral e ao, mesmo tempo, serviria como uma forma de acabar com a corrupção no caso 

brasileiro, em especifico? Acabar com o financiamento empresarial e manter o financiamento 

público exclusivo seria outra possível solução? 

Além dessas questões, buscaremos entender todo o processo de desdobramento do 

financiamento de campanha acima citado. Sabemos que as campanhas eleitorais, em geral, são 

caras. Segundo Samuels (2006), o Brasil é considerado um dos países que mais gastam com 

campanhas eleitorais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O autor afirma ainda que no 

caso brasileiro, as campanhas podem ser consideradas mais caras, uma vez que nos Estados 

Unidos a maior parte do dinheiro é revertido para as grandes mídias, como pagamentos de 

propaganda eleitoral. O Brasil, por sua vez, tem a vantagem de não pagar as propagandas 

eleitorais5. Essa pode ser considerada uma forma de má distribuição e utilização do dinheiro 

público nas campanhas eleitorais brasileiras.  

A partir do debate a respeito do uso do dinheiro nas campanhas políticas, pretendemos 

compreender como se dá este uso e qual a sua importância dentro das contribuições eleitorais. 

Nesse ponto, entraremos especificamente nas doações de pessoas jurídicas e buscaremos 

compreender se de fato o problema do caixa dois está relacionado com as grandes doações 

empresariais. Ademais, faremos também uma análise do financiamento público exclusivo de 

campanha, dos órgãos fiscalizadores e de como anda o debate sobre a proposta de o Estado ser 

o único financiador das campanhas eleitorais brasileiras.  

Por fim, o capítulo busca compreender a relação entre os partidos políticos dentro do 

financiamento de campanha. Sabemos que no Brasil, a desigualdade entre partidos são claras. 

                                                           
5 CF, art. 17, § 3º: “Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 

televisão, na forma da lei”. 
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Existem partidos com maior concentração de recursos e popularidade e outros que não 

conseguem alcançar esse patamar. Além disso, grandes empresas buscariam financiar aquele 

partido que consideram capaz de vencer uma eleição.  

Um caso que ilustra essa situação, de acordo com Samuels (2006), seria o de FHC 

quando este, em 1994, recebeu apoio substancial de firmas de telecomunicações, que queriam 

que o partido prosseguisse com a promessa de privatizar o setor. Esse seria um dos problemas 

relacionados à má distribuição dos recursos privados entre os partidos, uma vez que as empresas 

são consideradas os maiores financiadores das campanhas políticas e de maneira indireta matem 

o domínio sobre as decisões do político eleito.  

Ainda que cada partido possua um fundo de recursos, esse não seria suficiente para arcar 

com tamanhas despesas eleitorais. Com isso, podemos afirmar que o recurso financeiro dentro 

das campanhas políticas seria um dos principais fatores para que o candidato à eleição tenha 

chances de ganhar nas urnas.  

Sacchet e Speck (2012) afirmam que “uma analise preliminar da relação entre 

arrecadação e desempenho eleitoral revela que recursos e votos estão fortemente vinculados” 

(SACCHET; SPECK. 2012. p. 183). Essa ideia reforçaria a relação entre sucesso nas 

campanhas eleitorais e o recurso financeiro das campanhas.  

Uma interpretação da análise de Sacchet e Speck (2012) nos permite afirmar que os 

recursos financeiros em uma campanha eleitoral são cruciais para que se alcance os resultados 

esperados nas urnas. Sendo este um fator crucial para o sucesso eleitoral, adentraremos a partir 

de então, no principal debate referente ao financiamento público e privado de campanha e suas 

relações no sistema político brasileiro. 

 

3.1. FINANCIAMENTO PÚBLICO E FINANCIAMENTO PRIVADO: 

CONCEITOS E SIGNIFICADOS 

 

Dentre os principais pontos da reforma política, o tema relativo ao financiamento de 

campanha é o que pretendemos analisar no presente estudo. O que se propõe na discussão sobre 

o financiamento de campanhas no Brasil é a imposição de regras para as doações oriundas de 

empresas privadas e até mesmo o fim do financiamento privado de campanha mantendo 

exclusivamente o financiamento público.  
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No Brasil atual, o financiamento das campanhas políticas pode ser considerado público 

e privado (RENNÓ e SOARES, 2006; SAMUELS, 2006; PEIXOTO, 2009). Discussões 

recentes mostram que a intenção é de se chegar à proibição total da doação de empresas para 

campanhas políticas. Hoje, as empresas podem ser consideradas como o maior fundo de 

recursos para as campanhas políticas do país, ou seja, a maior parte do dinheiro que financia 

campanhas políticas é doada por pessoa jurídica. Ratificando o que foi tratado acima: isso faz 

com que o Brasil seja um dos países com as eleições mais caras do mundo. 

Segundo o artigo 24-A da lei 9.504/97 “é vedado ao candidato receber doação em 

dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, 

procedente de pessoa jurídica”. (BRASIL, 1997). Isto é, fica proibido de as empresas doarem 

fundos diretamente para os candidatos. Essa seria uma das formas de amenizar os escândalos 

de corrupção nesse processo eleitoreiro.  

Ao analisarmos os dados do TSE, percebemos que os gastos com as eleições 

presidenciais no Brasil a partir de 2002 têm crescido de maneira alarmante. Cada vez mais se 

tem gastado com campanhas políticas independente do gênero: presidencial, estadual, 

municipal etc.  

Peixoto (2009) nos mostra que além das proibições de instituições internacionais, 

também são expressamente proibidas doações oriundas tanto de instituições sindicais quanto 

de empresas contratadas pelo governo. Essa seria outra maneira de evitar o suposto suborno 

eleitoral por parte das empresas estrangeiras e por parte das grandes estatais.  

Partindo da premissa de que o financiamento público exclusivo de campanha acabaria 

ou amenizaria os grandes conchavos de corrupção, os contratos ilegais e o famoso caixa dois, 

o debate que segue no Brasil passa a ser que o financiamento público faria com que os partidos 

políticos se organizassem para fazer suas campanhas em cima do valor estabelecido pelo 

Estado.  

O Brasil, em sua trajetória histórica, perpassa por momentos de instabilidade eleitoral e 

podemos encontrar durante esse processo de redemocratização motivos para uma analise dessa 

proposta de reforma6. A grande questão a ser levantada é a seguinte: se o financiamento público 

exclusivo de campanha realmente for aprovado, os escândalos de corrupção deixariam de 

ocorrer no caso brasileiro? 

                                                           
6 Ver o financiamento de campanhas eleitorais no Brasil e a proposta de financiamento público exclusivo. Márcio 

Nuno Rabat. Biblioteca da câmara Municipal. 2011. 
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Outro ponto a ser pensado a esse respeito seriam as maneiras de impedir que grandes 

empresários se aproveitem das grandes doações para fazer parte de um processo ilegal. O 

problema é que existem no Brasil muitas estatais que também podem ser alvo de corrupção uma 

vez que não se tem uma fiscalização efetiva sobre a pessoa jurídica envolvida nas campanhas 

eleitorais seja ela publica ou privada. 

A partir da análise do INSTITUTO ETHOS7, a opção pelo financiamento público 

adotado por vários países não é a única possível: “Há países que até têm alguma medida de 

financiamento público, mas sua opção preferencial é por um modelo de controle de gastos 

partidários e de campanha”. (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 9). O autor pontua o Canadá e o 

Reino Unido como bons exemplos a esse respeito. 

Essa seria uma possível solução para o caso brasileiro. Acabar com o financiamento 

privado de campanhas não faria com que os problemas relacionados às doações fossem 

solucionados. O que poderia ocorrer no caso brasileiro seria uma maior fiscalização e um limite 

no valor das doações por parte de pessoa jurídica. Essa pode ser uma possível válvula de escape 

dentro desse processo polêmico. 

 O que acontece no Brasil pode ser considerado como uma falta de fiscalização 

da Justiça Eleitoral nas contas partidárias. Essa seria uma possível explicação para o problema 

do caixa dois nas campanhas. Outro ponto negativo em relação ao financiamento privado são 

as dividas que os governantes eleitos teriam com as supostas empresas doadoras. Esse pode ser 

considerado mais um motivo para tornar o financiamento de campanha totalmente público no 

Brasil.  

 De acordo com o artigo 24-B dada lei 9.504/97 “doações e contribuições de 

pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas para os partidos políticos a partir 

do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações” (BRASIL, 1997). 

Uma vez mais caras as campanhas eleitorais, temos, consequentemente, a maior 

participação de empresas privadas nesse processo. Isso acaba gerando um processo de 

dependência entre o governante eleito e as empresas financiadoras. Samuels (2006) nos 

                                                           
7 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Oscip cuja missão é mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção 

de uma sociedade justa e sustentável. 

Criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada, o Instituto Ethos é um polo de 

organização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas para auxiliar as empresas 

a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável. Mais informações: http://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-

instituto/#.V7zQZ1srLIU. Acessado em 23/08/2016. 

 

http://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.V7zQZ1srLIU
http://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.V7zQZ1srLIU
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mostram quais setores dominam as contribuições financeiras para as campanhas políticas, 

segundo os autores “três setores dominam as contribuições financeiras para as campanhas: o 

financeiro (incluindo bancos), o de construção (dominado por empreiteiras e outras empresas 

de construção civil) e o de indústria pesada (aço e petroquímica)” (SAMUELS, 2006, p. 141). 

Esses, de fato, são, no Brasil, os maiores setores empresariais.  

A partir desse momento, buscaremos aqui entender o financiamento de campanha, 

desdobramento e seu estado da arte no Brasil contemporâneo. A ideia seria expor como andam 

as discussões sobre o modelo de reforma política atual no Brasil. Para isso, buscaremos 

compreender, com o auxílio de alguns intelectuais, como essa proposta de reforma mudaria o 

cenário político brasileiro e até que ponto podemos relacionar o fim do financiamento privado 

de campanhas como um fator positivo para a solução dos problemas de corrupção vividos no 

Brasil. 

 

3.2. Financiamento de campanha: desdobramento e seu estado da arte no 

Brasil contemporâneo 

 

O vínculo entre o financiamento de campanhas eleitorais e a corrupção da máquina 

pública se tornou uma questão particularmente relevante nas discussões sobre o funcionamento 

do regime representativo brasileiro a partir do início da década de 1990 (RABAT, 2011). A 

partir de então, o que se tem no caso brasileiro seriam discursos a fim de amenizar e legitimar 

a utilização dos recursos tanto público como privado que se destinam as campanhas eleitorais.  

Candido (2010) ao falar sobre o financiamento de campanhas nos mostra que, no geral, 

as doações são para as campanhas eleitorais. Os contribuintes podem doar recursos, desde 

que sejam lícitos, ao seu juízo de oportunidade posto que tenham que prestar contas sobre 

eles. Essa seria, segundo o autor, uma forma de garantia para preservar os partidos políticos, 

candidatos e coligações de doação fraudulentas mantendo a legitimidade das eleições. 

Candido afirma ainda que as doações acima dos limites fixados são consideradas infrações 

administrativas sujeitas a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, visando à obtenção da 

inelegibilidade do doador-infrator, sendo ele candidato ou não.  

A discussão atual sobre o financiamento de campanha se concentra na questão das 

doações por parte das empresas, que seria uma forma de controlar os recursos financeiros 

utilizados nas campanhas eleitorais. A ideia atual se concentra em manter um sistema sem 

corrupção dentro das campanhas eleitorais, onde uma vez advindo somente de recursos 
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públicos, o financiamento de campanha passaria a ser custeado pela máquina estatal e 

eliminaria uma parte dos problemas das doações como o caixa dois. 

A respeito dessa discussão atual, Rabat (2011) afirma que a força que a proposta de 

financiamento público exclusivo logo adquiriu entre nós deve estar, em alguma medida, ligada 

à tradição brasileira de intervenção estatal moderadora – ou cooptadora – nas áreas da 

convivência social em que começa a manifestar-se a ordem competitiva. Ou seja, o Estado passa 

a moderar os gastos com as campanhas eleitorais fazendo com que se gaste menos nas 

campanhas e que os partidos sejam precisos em seus discursos eleitorais.  

Ainda segundo o autor, essa força se acentuou, contudo, quando o PL nº 2.679, de 2003, 

foi elaborado por Comissão Especial instalada na Câmara dos Deputados especificamente para 

a análise e encaminhamento da reforma política. Foi a partir de então que o financiamento 

público exclusivo de campanha passou a ser discutido e fazer parte da pauta em que até os dias 

de hoje se discute sobre o rumo dessa proposta. Primeiro, segundo Rabat, “foi adotada a 

proposta do financiamento público exclusivo e depois se tornou, até o fim da década, a 

proposição que mais atenção recebeu nas discussões sobre a reforma”. (2011, p. 19) 

Tendo em vista a discussão sobre a importância das contribuições nas campanhas 

eleitorais, pretendemos dar continuidade ao assunto trazendo a importância do dinheiro dentro 

das contribuições eleitorais. Essa análise implica tanto as doações de pessoa física, jurídica e as 

contribuições públicas advindas do Estado. Pretendemos analisar, então, como funciona o 

fundo eleitoral partidário a partir de todas as doações legais desse sistema. Uma reflexão a 

respeito dessa discussão partiria segundo Peixoto (2009) que “em grande medida, a discussão 

acerca do financiamento de partidos deve-se à estreita relação existente entre as esferas 

econômica e política, ou seja, entre dinheiro e eleições”. (2009, p. 92). 

 

 

3.3. A importância do “dinheiro” dentro das contribuições eleitorais 
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No decorrer do capítulo, buscaremos abordar de maneira clara a atuação e importância 

do dinheiro no processo eleitoral brasileiro. O Ministro Dias Toffolli8, em um evento na 

República Dominicana, afirma que houve um aumento das influências empresariais no processo 

eleitoral, confirmando esse aumento de recursos nas eleições brasileiras. Segundo o presidente 

do TSE, houve no Brasil um claro aumento da influência empresarial no processo eleitoral, o 

que ficaria explícito no alto percentual dos valores doados, especialmente nas eleições 

presidenciais e estaduais. A tabela 1 ilustra por parte como esse aumento interfere e influencia 

o processo eleitoral.  

Ainda segundo Toffolli, podemos observar que, nas eleições de 2006, o volume de 

doações de empresas foi de 66,49%. Em 2014, esse percentual saltou para 76,47% de um total 

de mais de R$ 3 bilhões doados. Logo, as candidaturas, em geral, são majoritariamente 

financiadas por empresas privadas, as quais, inevitavelmente, demonstram seus interesses 

econômicos nas campanhas eleitorais. Sendo assim, segundo o Ministro, “o alto custo das 

campanhas é um dos principais fatores que levam partidos e candidatos a buscarem fontes de 

financiamento que sejam compatíveis com gastos cada vez mais elevados”. (TRIBUNAL 

SUPERIOR EL/EITORAL, TOFFOLLI, 2015). 

O dinheiro importa na medida em que os partidos políticos se veem na obrigação de 

expor e propor suas atividades eleitorais. A própria fala do Ministro afirmando que houve 

aumento das influências empresariais no processo eleitoral nos mostra como o dinheiro tem se 

tornado cada vez mais um fator “chave” e fundamental nesse processo. 

Sendo assim, os recursos do Fundo Partidário não se destinam, prioritariamente, ao 

financiamento de campanhas eleitorais (RABAT, 2011).  Em 2002, o Congresso tenta, mais 

uma vez, instituir limites ao fluxo de dinheiro em direção às campanhas, estatuindo limites de 

doações a partidos políticos e proibindo propagandas televisivas pagas por pessoas jurídicas 

sejam elas - empresas, sindicatos ou de associações - durante o período de campanha (SILVA, 

2011).  

 

Tabela 1 – Aumento da influência empresarial no processo eleitoral. Dados das eleições 

presidenciais entre 2009 e 2014. 

 

                                                           
8 Professor colaborador do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Pós-

Graduação em Direito do UniCEUB – Centro Universitário de Brasília (a partir de junho de 2014) e atual Ministro 

do Supremo Tribunal Federal (23 de outubro de 2009 até a presente data). 
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Arrecadação dos Partidos por pessoas jurídicas entre 2009 a 2014 

Partido Valor em R$ 

PT R$ 1,38 bilhão 

PMDB R$ 803 milhões 

PSDB R$ 769 milhões 

Total R$ 2,952 bilhões 

Quanto cada partido receberia sem as doações de pessoas jurídicas 

Partido Valor em R$ 

PT R$ 414 milhões 

PMDB R$ 264,9 milhões 

PSDB R$ 269,1 milhões 

Total R$ 948 milhões 

              Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

Os dados acima comprovam como as campanhas políticas brasileiras têm ficado cada 

vez mais caras nos últimos anos. Notamos uma diferença grotesca entre os anos de 2009 e 2014 

quando retiramos as contribuições por pessoa jurídica das campanhas eleitorais. Vale ressaltar 

que esses dados podem não confirmar cem por cento os valores das doações, mas, conforme a 

legitimidade do TSE, podemos concluir que são dados verídicos. A tabela 1 reafirma a fala do 

Ministro em relação ao crescimento das doações por pessoa jurídica nas campanhas eleitorais.  

Os dados mostrados na tabela 1 englobam as contribuições eleitorais para presidente no 

diretório nacional. Além do nacional, existem também no Brasil os diretórios regionais e 

municipais que também podem receber doações para fins eleitorais. O financiamento dos 

partidos durante as campanhas eleitorais é regido segundo o INSTITUTO ETHOS (2014), pela 

Lei nº 9.054, de 30 de setembro de 1997, também conhecida como Lei das Eleições9.  

A partir disso, sabendo que as doações são limitadas e cada partido deve cumprir com 

suas obrigações, o fundo eleitoral partidário a partir de todas as doações legais desse sistema 

passa a ser um mecanismo de controle do supremo tribunal Federal para evitar os meios de 

corrupção oriundos de caixa dois ou desvio de verbas.  

Entramos também na questão das doações ilegais, uma vez que cada recurso financeiro 

recebido pelos partidos deve ser protocolado comprovando a legalidade e transparência do 

mesmo. 

A atual Lei dos Partidos10 viu-se assim diante da tarefa de conjugar apoio material 

estatal com grande margem de autonomia para os partidos (RABAT, 2011, p. 8). Temos então 

                                                           
9 A Lei das Eleições limita as doações de pessoas físicas a 10% dos rendimentos brutos e as de pessoas jurídicas a 

2% do faturamento bruto auferidos no ano anterior à eleição”. (Instituto Ethos, 2014 p. 41). 
10 Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos): disponível em 

http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096.htm acessado em 02/09/2016. 
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uma maior significância na atuação do Estado uma vez que uma parte do montante dos recursos 

públicos passa a compor um valor significativo dentro do fundo partidário. Ainda segundo 

Rabat (2011) os recursos do Fundo Partidário expressam o reconhecimento legal da relevância 

da instituição partido político enquanto instrumento de elaboração, discussão e divulgação de 

projetos para a sociedade e de articulação e canalização dos interesses e valores sociais para a 

esfera política (RABAT, 2011). 

O autor reforça a ideia da importância do fundo partidário para a atuação dos partidos 

políticos na sociedade. Buscaremos no próximo item compreender como se dá a relação entre 

partidos políticos e o financiamento de campanha além de procurarmos responder à questão: 

partidos políticos e o financiamento de campanha - a construção de uma relação de igualdade? 

Com isso, encerramos nossa discussão acerca do funcionamento do financiamento público e 

privado e partiremos para o debate sobre o financiamento de Campanha no Brasil: empresas, 

sindicatos, sociedade e a máquina estatal. 

 

3.4. Partidos políticos e financiamento de campanha: a construção de uma 

relação de igualdade? 

 

A partir das discussões anteriores, podemos apontar que os resultados das campanhas 

eleitorais apresentam de fato um vinculo com as doações nos gastos de campanha. Sendo assim, 

os doadores passam a ser fundamentais dentro desse processo eleitoral uma vez que os 

candidatos dependem diretamente dessas doações.  

Samuels (2006) é um dos primeiros autores a falar e escrever sobre o dinheiro e eleições, 

sendo um dos pioneiros também no estabelecimento de marcos comparativos entre as 

campanhas no Brasil e nos Estados Unidos. O autor apoia a tese de que os recursos estão 

positivamente correlacionados com vitórias eleitorais e que isso, percebido pelos atores, leva-

os a tentar arrecadar e gastar o máximo possível, na expectativa de ganharem mais votos 

(SAMUELS, 2006). 

Como já iniciada anteriormente a discussão sobre o fundo partidário e sabendo também 

que cada partido possui um fundo como fonte de recursos para utilização de acordo com as 

regras impostas pelas leis, temos então, por parte do Estado, a fiscalização financeira como um 

importante ato de fazer com que os partidos cumpram essa lei, fazendo também com que não 
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haja abuso de poder econômico dentro do nosso sistema político. Essa seria a parte inicial para 

que os partidos possam construir uma relação de igualdade.  

Bonavides (1997), sobre esse fundo partidário, afirma que, graças à fiscalização 

financeira, o Estado exerce um poder de controle sobre os partidos, evitando desgarrem eles 

para a corrupção e se convertam em centros ou focos de perversão da vontade popular, com 

visíveis danos morais e materiais à sociedade e ao regime democrático. Essa fiscalização 

acarretaria tanto no sentido da prevenção do “caixa dois” como na promoção de igualdade 

partidária. 

A partir de então, no caso Brasileiro, o TSE tem agrupado todos os dados de 

contribuições relatadas. Dados esses detalhados em que cada registro inclui o partido do 

candidato e o número de identificação do TSE, data da contribuição, nome do contribuinte e 

valor (SAMUELS, 2006). 

Dentro desse processo de redemocratização pós-Constituição de 88, se tem no Brasil 

um aumento da cobrança pelo fim do abuso no poder econômico partidário uma vez que o 

Estado passa a exercer poderes sobre os partidos e no modo de financiamento de campanha 

adotado, para que se garanta a integridade dos agentes evitando o posicionamento ilegal perante 

os partidos políticos.  

Os partidos políticos precisam seguir um pré-requisito para ordenarem as arrecadações 

para suas campanhas eleitorais11. Peixoto (2009), no que se refere aos fundos públicos sobre 

suporte financeiro aos partidos, nos mostra que dois aspectos que são aventados como 

perturbadores de um dos princípios da Democracia liberal, qual seja o da igualdade de 

participação –“uma pessoa, um voto”. Uma vez que o eleitor e o voto estariam diretamente 

ligados ao sucesso/resultado partidário eleitoral.  

Os defensores da distribuição dos recursos públicos aos partidos, segundo o autor, 

justificam este mecanismo através da necessidade de controlar as distorções na competitividade 

do sistema introduzidas pelo impacto do financiamento privado e manter a relativa 

independência dos partidos quanto às oscilações temporais e quantitativas nas doações, o que 

garantiria sua sobrevivência em situações de crises econômicas ou política (PEIXOTO, 2009, 

p. 95 e 96). 

                                                           
11 Art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral e o art. 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir 

a seguinte instrução: Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos 

políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos: 

I - requerimento do registro de candidatura; II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); III - 

abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha; IV - emissão 

de recibos eleitorais. 
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Uma possível resposta para a aprovação do financiamento público poderia de fato 

reduzir as campanhas políticas além de tornar esse processo eleitoreiro mais transparente e justo 

no que se refere aos partidos políticos. Sabemos que não podemos afirmar se isso realmente 

aconteceria caso o financiamento de campanhas no Brasil fosse totalmente público.  

Essa construção de igualdade partidária acontece de maneira supérflua no caso 

Brasileiro. Sabemos que alguns partidos políticos possuem força/apoio que os diferencia dos 

demais. A análise de Peixoto (2009), no que se refere ao nivelamento partidário, nos mostra 

que, além das proibições e limites concernentes às origens, existe ainda outra forma 

fundamental do Estado regular a competição política, qual seja, a produção e divulgação de 

informações acerca dos fundos partidários de origem privada: quem doa o quanto para quem? 

Segundo o autor, este mecanismo é crucial para a manutenção de um sistema de controle 

minimamente eficiente e integrado.  

Cabe ainda a nós lembrarmos que os partidos recebem recursos do Estado financiando 

assim suas atividades fora do período eleitoral. Uma vez que o Estado passa a financiar os 

custos eleitorais, a sociedade pode questionar sobre seus direitos, pois o mesmo recurso 

utilizado para financiar parte das campanhas por parte do Estado seria de impostos pagos pela 

própria sociedade. É a partir de então que entramos em nosso próximo ponto de discussão que 

trata do financiamento público como uma política pública a partir da ótica do Estado.  
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4. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA NO BRASIL: EMPRESAS, SINDICATOS, 

SOCIEDADE E A MÁQUINA ESTATAL 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar, além de tornar clara e compreensiva a discussão 

sobre a atuação das entidades públicas e privadas no processo de reforma. Ademais, buscaremos 

contribuir para o entendimento e funcionamento, no caso brasileiro, desse modelo reformista. 

Como já averiguamos anteriormente, as empresas privadas compõem boa parte do 

financiamento de campanhas políticas no Brasil. (ZOVATTO, 2005). Segundo disposto no art. 

81 da Lei das Eleições, o limite legal de doação empresariais era de 2% do faturamento bruto 

de cada empresa. Já de acordo com o art. 23 da Lei das Eleições, a pessoa física pode doar até 

10% de seus rendimentos brutos. Vale ressaltar que no Brasil, segundo as normas do TSE 

seguindo o roteiro de direitos eleitorais, fica proibida a doação direta para o candidato.  

A luta política brasileira se torna mais complexa uma vez que o gasto nas campanhas 

eleitorais – quer para o executivo, quer para o legislativo - são totalmente opostas. Samuels 

(2006) nos mostra que candidatos a governador gastam mais que candidatos ao Senado, que 

por sua vez gastam mais que candidatos a Deputado Federal que gastam mais do que candidatos 

a Deputado Estadual. 

Concomitantemente, as eleições presidenciais no Brasil não ficam por fora desse alto 

custo. Acerca desse fato, fica ainda mais imprescindível a atuação do TSE no controle dos 

gastos eleitorais para que qualquer doação fora da lei seja averiguada.  

Como o modelo previsto de reforma é o financiamento de campanha totalmente público, 

fica a critério e total responsabilidade do Estado arcar com as despesas eleitorais. Esse tipo de 

reforma gera criticas principalmente no que diz respeito à situação financeira do Estado em 

arcar com os direitos sociais básicos de cada cidadão. 

Nosso próximo capítulo tratará dessa discussão. Aqui, pretendemos analisar este 

conjunto de atores: empresas, sindicatos, sociedade e a máquina estatal para poder comparar o 

sistema brasileiro com o de outros países, além de ressaltar a representação política através dos 

partidos e mapear as organizações privadas no Brasil. 

Existem no Brasil regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre vários aspectos que 

envolvem o financiamento de campanha. Uma delas refere-se ao fato de entidades públicas 

serem proibidas de financiar campanhas no Brasil.  

O art. 24 da Lei nº 9.504/97, ainda estabelece normas para as eleições onde fica proibido 

de acordo com o TSE o partido receber doação de diversos grupos como: Entidade ou governo 

estrangeiro; órgão da administração pública direta ou indireta; empresa que tem concessão para 
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realizar serviço público; entidade de classe ou sindical; pessoa jurídica sem fins lucrativos que 

receba recurso do exterior, entidades beneficentes e religiosas dentre outras (BRASIL, 1997). 

Ao contrario das grandes empresas, os sindicatos são ausentes de participação no 

financiamento de campanha no Brasil uma vez que é proibida a doação direta do mesmo para 

o processo eleitoreiro (SAMUELS, 2006). Sendo assim, os sindicatos passam a agir de maneira 

indireta nesse processo, não contribuindo diretamente com o dinheiro, mas com o apoio para 

levantar fundos para uma determinada campanha política. 

O Brasil passa por um momento polêmico referente ao financiamento de campanha. Ser 

contra ou a favor desse modelo de reforma pode interferir diretamente na vida do cidadão no 

que diz respeito a deveres do Estado com a sociedade, além de afetar o processo igualitário dos 

partidos políticos.  

Referente a essa concepção, Silva (2011) apresenta uma concepção de igualdade política 

extremamente limitada e, em certo sentido arbitrária, uma vez que fecha os olhos a todas as 

diferenças cuja origem não seja imediatamente política (no sentido de estabelecida pelo 

Estado), como é o caso das diferenças de cunho socioeconômico. 

Por outro lado, um outro problema relacionado ao modelo de financiamento 

exclusivamente público seria a desigualdade entre os partidos políticos uma vez que cada 

partido (mais forte ou mais fraco) arcaria com suas despesas. Além de sobrecarregar a máquina 

estatal, um modelo público exclusivo poderia gerar escândalos de corrupção assim como 

acontece com as empresas privadas. 

Nosso próximo ponto aborda uma breve comparação do modelo de financiamento 

existente no Brasil com alguns outros países. Nossa intenção é buscar compreender se outros 

países seguem o modelo do Brasil e se nesses países, o modelo de financiamento proposto - 

seja ele misto, exclusivamente público ou somente privado - funciona de maneira transparente, 

eliminando os escândalos de corrupção.  

 

 

 

4.1.  O BRASIL EM PERSPECTIVA COMPARADA: BREVES 

CONSIDERAÇÕES 
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O presente item tem como principal finalidade oferecer uma análise comparada da 

legislação eleitoral do Brasil e EUA, no que tange especificamente as regras relativas ao 

financiamento de campanhas. Nossa pretensão se resume em buscar compreender como se dá 

esse modelo de reforma em outro país e se existe alguma relação com o sistema imposto no 

Brasil. 

A escolha entre Brasil e Estados Unidos se baseia principalmente pelos dois países 

aderirem ao financiamento misto de campanhas e pelo fato do mesmo ser bem sucedido nos 

EUA e no caso Brasileiro, ainda existir essa discussão que gira em torno principalmente dos 

grandes escândalos de corrupção que envolve empresas privadas e os partidos políticos. 

Como já vimos anteriormente, o Brasil pode ser considerado um dos países com um dos 

maiores gastos em campanhas eleitorais (SAMUELS, 2006). Gabrielle Tatith Pereira12 afirma 

que não é somente o Brasil que vive a influência e o abuso de poder econômico em seus 

processos eleitorais.  

Segundo a advogada do Senado Federal, essa influência e o abuso do poder econômico 

nos pleitos eleitorais alcançam inúmeros países, desenvolvidos ou não. Entretanto, não se pode 

ignorar que o nosso país tem uma das campanhas eleitorais mais caras do mundo, a demonstrar 

uma indesejável relação de dependência entre candidatos e financiadores.  

Nossa grande questão aqui seria entender como se dá dentro desses países esse processo 

de reforma. Como no Brasil, o sistema de financiamento é misto e a grande parte do dinheiro 

usado nas campanhas é procedente de doação de empresas privadas, podemos notar um 

aumento de dependência nessa relação entre os candidatos/partidos e empresários. 

David Samuels pode ser considerado um dos maiores especialistas na área a respeito do 

financiamento de campanhas (ARAUJO, 2002). O mesmo publicou recentemente um estudo 

comparativo sobre o gasto eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos, porém não é nossa intenção 

aqui nos aprofundarmos nos gastos financeiros dos respectivos países.  

A conclusão desse estudo nos mostra que embora a população americana seja bem maior 

que a nossa, e seu PIB 17 vezes maior que o nosso, as eleições ainda continuam sendo mais 

caras no Brasil (ARAUJO, 2002).  

                                                           
12 Advogada do Senado Federal. Graduada em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal de Santa 

Maria – UFSM/RS e pós-graduanda em Direito Público pela UNIDERP/REDE LFG.  Em 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/agenda-

legislativa/capitulo-11-financiamento-de-campanhas-eleitorais-reflexoes-e-alternativas-possiveis-para-a-

reforma-politica. Acesso em 04/10/2016. 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-11-financiamento-de-campanhas-eleitorais-reflexoes-e-alternativas-possiveis-para-a-reforma-politica
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-11-financiamento-de-campanhas-eleitorais-reflexoes-e-alternativas-possiveis-para-a-reforma-politica
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-11-financiamento-de-campanhas-eleitorais-reflexoes-e-alternativas-possiveis-para-a-reforma-politica
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Esse estudo revela que mesmo o Brasil mantendo um financiamento misto e com uma 

proposta de fazer com que o recurso seja exclusivamente financiado pelo Estado, temos que 

essa não seria uma possível solução para o problema da corrupção, uma vez que o país mantém 

as eleições mais caras comparadas a outros países. 

Nos EUA, segundo matéria da Revista BBC Brasil13 o financiamento de campanhas 

políticas para eleições federais (Presidência, Senado ou Câmara dos Representantes) é 

supervisionado pela Federal Election Commission, uma agência Federal independente. A maior 

parte do financiamento vem de fontes privadas que podem ser pequenos doadores individuais, 

grandes doadores individuais, comitês de ação política (os chamados PACs) e grupos cívicos – 

ou mesmo de autofinanciamento – em que o candidato financia sua própria campanha sem 

nenhuma forma de doação.  

Existem nos EUA, segundo Araújo (2002) uma brecha na lei, que permite a contribuição 

de empresas, sindicatos e de indivíduos que queiram contribuir com quantias maiores que os 

limites estabelecidos. A legislação Americana assim como a Brasileira, também estabelece 

limites para as doações. Indivíduos podem doar até US$ 2,5 mil diretamente a um candidato ou 

US$ 30,8 mil a um comitê nacional de partido político.  

Essa relação similar entre Brasil e EUA, levanta algumas inquietudes como: se os 

modelos são parecidos e o Brasil possui alguns gastos menores relacionados aos EUA (Samuels 

2006), como o Brasil consegue gastar mais com campanhas políticas e como seria possível 

dentro do modelo privado de financiamento, o Brasil manter um nível de transparência em sua 

prestação de contas? 

Essas são inquietudes geradas uma vez que nos Estados Unidos os candidatos, partidos 

e PACs são obrigados a divulgar periodicamente detalhes sobre os valores arrecadados e gastos 

nas campanhas além de identificar os autores de doações acima de US$ 200, que seria o teto 

para doações de pequenos doadores individuais de acordo com a lei eleitoral do país. No Brasil 

os candidatos também são obrigados a declarar os valores arrecadados durante as campanhas 

eleitorais para que a pratica do caixa dois não seja autuada. 

É permitido, sem limitação, o apoio a “ideias e atividades partidárias”. Esse dinheiro 

entra no caixa do partido e é encaminhado, posteriormente, a candidatos específicos (ARAÚJO, 

2002). Assim como no Brasil, nos EUA as empresas e sindicatos são proibidos de fazer doações 

                                                           
13 Revista BBC Brasil. Publicado em 15/06/2013. Em 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130710_financiamento_eleicoes_dg. Acesso em 04/10/2016. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130710_financiamento_eleicoes_dg
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diretamente a candidatos ou partidos políticos. A doação aos PACs14 é permitida conforme os 

tramites legais.  

Esse estudo referente ao financiamento de campanha parte do principio onde todos os 

países tem em comum a necessidade do recurso financeiro para suas campanhas eleitorais. 

Mesmo, como em alguns casos nos EUA onde o próprio candidato financia sua própria 

campanha, a necessidade do recurso financeiro é indispensável.  

A respeito desse modelo de reforma, se observa há décadas, não só na América Latina, 

um processo que se resume numa interminável sucessão de normas, escândalos, reformas 

legislativas, novos escândalos e mais reformas (RUBIO, 2005). Logo, no fim, todos sofrem 

com os problemas que envolvem a corrupção e a falta de transparência no momento em que 

vão prestar contas sobre seus gastos eleitorais. 

Em nosso ver, uma possível explicação para os autos valores gastos nas campanhas 

eleitorais brasileiras seria o aumento cada vez maior do financiamento dos partidos políticos.  

Buscamos aqui apontar rapidamente as possíveis divergências e convergências a 

respeito do financiamento de campanha para traçar uma comparação entre Brasil e EUA afim 

entender como os dois países se portam a partir desse modelo de reforma. Nosso próximo ponto 

se baseia nos partidos políticos e sua representação dentro desse modelo de reforma, em 

especifico, o caso brasileiro.  

 

 

4.2.  Partidos políticos e representação política 

 

Muito tem se falado a respeito dos partidos políticos no que se refere ao financiamento 

de campanha. As campanhas eleitorais estão diretamente ligadas aos partidos políticos uma vez 

que os recursos financeiros são destinados a cada partido de acordo com suas atividades e 

necessidades.  

Rubio (2005) no que diz respeito à confiança dos partidos políticos, afirma a partir de 

um estudo realizado pelo “Latinobarômetro15” que, um dos fatores que determinam os níveis 

de desconfiança quanto aos partidos políticos é sem dúvida a corrupção.  

                                                           
14 comitês de ação política. 
15 Pesquisa de opinião pública que abrange dezoito países da América Latina, realizada pela organização não-

governamental Corporación Latinobarómetro (www.latinobarometro.org), com sede em Santiago do Chile. 

http://www.latinobarometro/
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Segundo o autor, a preocupação da sociedade com a corrupção e os problemas que dela 

derivam está diretamente relacionada ao surgimento de escândalos que envolvem 

enriquecimento ilícito de políticos e funcionários públicos, licitações manipuladas e denúncias 

de propinas ou tráfico de influência. 

O Brasil vive hoje uma situação que pode confirmar essa afirmação a respeito da 

confiança dos cidadãos nos partidos políticos. Recentemente, a ex-presidente Dilma Rousseff 

passou por um processo de Impeachment por meio do qual foi afastada e posteriormente retirada 

do cargo político.  

Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Vox Populi encomendada pela 

Central Única dos Trabalhadores e divulgada pela revista Carta Capital16 fundamentam essa 

teoria. Segundo a pesquisa, Segundo a pesquisa, 57% da população, pouco mais da metade, 

apoiam o impeachment. O que significa que 43% não estão convencidos de que ele seja justo: 

quase 40% são contra e os restantes não sabem. 

Outra pesquisa de opinião pública em Nota na BBC Brasil17 e divulgada pelo Datafolha, 

afirma que de Março para Abril (2016) o percentual de entrevistados a favor do afastamento de 

Dilma Rousseff caiu de 68% para 61%. Mesmo caindo, podemos perceber que ainda sim temos 

mais da metade de proporção a favor do processo. 

Uma grande parte da população passa a defender o processo de Impeachment ao criticar 

firmemente o Partido dos Trabalhadores (PT) do qual a ex-presidenta faz parte. Sabemos que 

no Brasil muitos outros partidos políticos e até mesmo membros dos partidos estão ligados a 

vários escândalos de corrupção.  

Esse fato justifica a insatisfação da população em relação aos partidos políticos. Uma 

vez que a representação política se dá através do partido que detém o poder, que venceu as 

eleições através do voto de confiança dos eleitores e passa a não cumprir com suas obrigações. 

O problema é que o equivoco às vezes pode fazer com que vivenciemos um processo 

antidemocrático, como foi o caso supracitado referente ao afastamento da ex-Presidenta Dilma 

Rousseff.   

                                                           
16 Matéria completa disponível em http://www.cartacapital.com.br/revista/897/a-opiniao-publica-no-calor-da-hora 

com acesso em 03/11/2016. 
17 Matéria completa disponível em 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160418_senado_eurasia_impeachment_ss com acesso em 

03/11/2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqqZml5sTPAhVLI5AKHWV7D58QFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fbrasil.elpais.com%2Ftag%2Fproceso_destitucion_dilma_rousseff%2Fa&usg=AFQjCNHXqO4GKejkgC-QHKne9wl1w6JJCw&bvm=bv.134495766,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqqZml5sTPAhVLI5AKHWV7D58QFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fbrasil.elpais.com%2Ftag%2Fproceso_destitucion_dilma_rousseff%2Fa&usg=AFQjCNHXqO4GKejkgC-QHKne9wl1w6JJCw&bvm=bv.134495766,d.Y2I
http://www.cartacapital.com.br/revista/897/a-opiniao-publica-no-calor-da-hora
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160418_senado_eurasia_impeachment_ss
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A respeito da proibição ou não do financiamento privado18 de campanha, Rubio (2005) 

aponta para outra questão que pode ser considerada mais precisa para a atual situação dos países 

da América Latina. Segundo o autor, a divulgação pública da origem e do destino dos fundos 

que financiam a política é muito mais importante que o estabelecimento de limites e restrições 

de difícil aplicação e controle: cabe informar o cidadão sobre quem está por trás de cada 

candidato. 

A ideia do autor seria fazer com que a divulgação completa possibilitasse ao eleitor o 

voto informado, que consequentemente geraria incentivos para que os partidos se controlem 

reciprocamente e passem a ajustar suas condutas aos preceitos legais e às exigências da opinião 

pública.  

Gabrielle Tatith Pereira aponta para um dos principais pontos no que se refere à 

representação partidária. Segundo a advogada do Senado Federal, a representação política, 

enquanto alternativa possível para as sociedades democráticas contemporâneas complexas e 

pluralistas enfrenta sérios problemas que podem ser sintetizados nos seguintes pontos: a 

natureza dos laços que unem representantes e representados; a capacidade dos representados de 

vocalizarem suas preferências aos representantes e fiscalizarem o desempenho da atividade 

executiva e parlamentar; a capacidade de os representantes efetivamente agirem em nome dos 

representados e defenderem os seus melhores interesses. 

A ligação dos partidos políticos e da representação política pode contribuir para uma 

atuação transparente no que se refere ao compromisso dos atores políticos com a sociedade 

civil. A efetividade das restrições legais depende essencialmente da capacidade e eficácia dos 

órgãos de controle (RUBIO, 2005) para que se inicie um ponto inicial a ser percorrido. 

Sendo assim, para que possamos vivenciar um processo eleitoral igualitário e 

transparente é necessário arbitrar mecanismos de controle efetivos e gerar uma verdadeira 

cultura da transparência, entre o ator político e a sociedade (RUBIO, 2005). É importante 

lembrar que a representação política pelos partidos passa a ser um desafio, uma vez que o eleitor 

passa a cobrar mais a respeito principalmente dos efeitos relacionados à corrupção.  

 

 

                                                           
18 “Um dos eixos principais de qualquer regulação em matéria de financiamento dos partidos políticos refere-se à 

proveniência dos fundos que integram os recursos partidários ou das campanhas eleitorais. As opções incluem o 

financiamento exclusivamente privado, o financiamento baseado integralmente no subsídio com fundos públicos 

e numerosas variantes de financiamento misto” (RUBIO, 2005, p. 8). 
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4.3. Financiamento de campanha: um balanço eleitoral de 2003 a 2013 

 

Nossa proposta neste ponto seria salientar de maneira breve e clara um pouco da 

evolução do financiamento de campanha no Brasil. Intencionalmente, o período de 2003 a 2013 

foi escolhido uma vez que temos dentro desse intervalo algumas breves considerações que 

marcaram esse processo de reforma.  

Esse intervalo de tempo também nos auxilia a comparar se um único partido (PT) pode 

ter benefícios no que diz respeito ao financiamento de campanha. Souza (2010) afirma que os 

partidos de esquerda têm enfrentado, tradicionalmente, mais dificuldades para levantar fundos 

para as campanhas.  Ao longo do capítulo, tentaremos mostrar essa projeção que relaciona o 

aumento dos fundos partidários para suas campanhas.   

A atenção às doações privadas para campanhas no Brasil justificou-se, em grande parte, 

pelo escândalo envolvendo o presidente Collor (SOUZA, 2010; RABAT, 2011). A partir de 

então, o tema referente ao financiamento de campanha não parou de crescer. Segundo o autor, 

“as próprias intervenções populares na chamada “reforma política” tenderam quase sempre a 

priorizar esse aspecto, como ficou claro na coleta de assinaturas de apoio a propostas de reforçar 

a legislação eleitoral referente à coibição da compra de votos” (RABAT, 2011, p. 6). 

O que ocorre no Brasil no que se refere à pauta “reforma política” pode ser considerado 

um momento de instabilidade democrática e insatisfação popular. Geralmente, os pontos 

referentes à reforma aparecem quando o país passa por um momento de desequilíbrio. Essas 

questões referentes à instabilidade democrática, insatisfação popular e desequilibro surge a 

partir do final da década de 1990 quando se tem a proposta de que o financiamento das 

campanhas eleitorais seja feito exclusivamente com recursos públicos – ou, pelo menos, que o 

Estado arque com uma parte significativa dos gastos de campanha (RABAT, 2011). 

O sistema eleitoral brasileiro tem uma característica na disputa dos votos regionais, onde 

podemos notar uma maior concentração de apoios financeiros em estados e municípios que 

mantem uma maior acumulo de votos (SANTOS, 2016). 

O gráfico 1 abaixo, ilustra perfeitamente como se dá esse aumento de doações por voto 

obtido nas campanhas eleitorais. Nele podemos compreender os valores médios arrecadados 

por voto obtido pelos candidatos vencedores nas eleições de 2002 a 2014.  

O gráfico, a partir das informações do TSE só confirma o aumento gradativo dos gastos 

com campanhas políticas no Brasil seja para Presidente, Governador, Deputado Estadual, 

Deputado Federal e Senador. Pode-se dizer que, atualmente, a motivação fundamental do 

http://www.sinonimos.com.br/desequilibrio/
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financiamento de campanha, por parte do doador, não é eleitoral, mas econômica (ABRAMO, 

2005 apud SOUZA, 2010).  

Com os gastos eleitorais cada vez mais altos, é inevitável que as campanhas sejam 

menos custeadas. O que acontece como mostra o gráfico 1 são eleições cada vez mais caras.  

 

Gráfico 1: valores médios arrecadados por voto obtido pelos candidatos vencedores nas 

eleições de 2002 a 2014. 

 

 

Fonte: Elaborado Por Bruno Carazza dos santos a partir de informações do repositório de dados eleitorais 

do TSE. 

Como podemos observar, novas vedações aparecem na legislação brasileira em 2006 

referentes aos gastos das campanhas. Foram acrescentados, às proibições, os recursos de: 

entidades beneficentes e religiosas; entidades esportivas ou organizações não governamentais 

(ONGs) que recebessem recursos públicos; e organizações da sociedade civil de interesse 

público (SOUZA, 2010). 

Segundo a autora, tais restrições responderam a uma série de escândalos parlamentares 

que assolaram o país em 2005. Desde o advento da Constituição da República de 1988, muitos 

projetos de lei foram propostos, mas poucos – ou quase nenhum – que signifiquem uma 

verdadeira reforma foram aprovados (ORZAR, 2013). 
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Rabat (2011) observou que o PL nº 2.679, de 2003, elaborado por Comissão Especial 

instalada na Câmara dos Deputados especificamente para a análise e encaminhamento da 

reforma política, primeiro, adotou a proposta do financiamento público exclusivo e, depois, se 

tornou, até o fim da década, a proposição que mais atenção recebeu nas discussões sobre a 

reforma. 

Porém, como já abordado anteriormente, essa pauta de reforma surge e ao mesmo tempo 

é arquivada sem que nenhuma decisão tenha sido tomada. Um exemplo pode ser considerado a 

partir da concepção do mesmo autor uma vez que à primeira vista, o PL nº 1.210, de 200719, 

teria substituído, desde sua apresentação, o PL nº 2.679, de 2003, arquivado, como centro das 

atenções; trata-se, no entanto, de percepção falsa, ou pelo menos ambígua, pois as duas 

proposições têm conteúdo absolutamente igual (RABAT, 2011). 

Agora, analisaremos o gráfico 2 onde veremos a evolução da arrecadação dos partidos 

políticos de 1998 a 2014 com doações de pessoa física e jurídica. Essa análise nos ajudará a 

compreender o crescimento do financiamento dentre desse período de tempo entre 2003 e 2013.  

Mesmo com esse crescimento notório a respeito das contribuições financeiras para os 

partidos políticos, não se pode dizer que a discussão sobre o financiamento público exclusivo 

de campanhas tenha avançado muito. Ela, na verdade, poucas vezes se dirigiu às questões mais 

relevantes da teoria da representação política e, mesmo no que diz respeito à redação da norma 

do PL nº 2.679, de 2003, não houve, salvo engano, contribuições substanciais vindas de fora do 

próprio processo legislativo, fossem elas de partidos, de organizações sociais ou de centros de 

pesquisa (RABAT, 2011).  

 

 

 

                                                           
19 Ou seja, de 2003 a 2007, apesar de a proposição estar no centro das discussões sobre a reforma política, nenhuma 

entidade exterior à Câmara dos Deputados observou a existência de uma lacuna importante no futuro texto legal. 

Isso indica o quanto a discussão pública limitou-se às vantagens e desvantagens em abstrato do financiamento 

público exclusivo, sem análise cuidadosa da proposta concretamente sobre a mesa. Da mesma maneira, houve 

relativamente pouca discussão sobre o montante de recursos previsto para o financiamento e sua compatibilidade 

com os custos efetivos de uma campanha eleitoral. (RABAT, 2011, p. 20) Ver O FINANCIAMENTO DE 

CAMPANHAS ELEITORAIS NO BRASIL E A PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PÚBLICO EXCLUSIVO. 

Márcio Nuno Rabat, Consultor Legislativo da Área XIX, Ciência Política, Sociologia Política, História, Relações 

Internacionais. 
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Gráfico 2: Evolução da arrecadação dos Partidos Políticos de 1998 a 2014. Doações 

de pessoas Físicas e Jurídicas – Exceto para candidatos a Deputados Estaduais. Valores 

deflacionados pelo IPCA. 

 

Fonte: Elaborado Por Bruno Carazza dos santos a partir de dados da Câmara dos Deputados e do tribunal Superior 

Eleitoral. 

Como podemos notar, além de ser bem claro o aumento das contribuições para os 

partidos, podemos perceber também como a partir de 2002 o governo do PT passa a ganhar 

confiança dos doadores para suas campanhas.  

A respeito disso, Souza (2010) nos mostra que muito embora empresas tivessem passado 

a contribuir mais para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores - 

PT), em 2002, somente quando a sua vitória ficara mais provável - notadamente após o primeiro 

turno - as contribuições de empresários chegavam até esse candidato. 

É importante ressaltar que deve ser respeitado o teto máximo de doação tanto para 

pessoa física quanto para pessoa jurídica. A discussão maior na Câmara dos Deputados em 2013 

gira em trono da proibição do financiamento privado, uma vez que o mesmo solucionaria os 

problemas referentes ao caixa dois.  

O gráfico 2 também deixa claro como os partidos políticos passam a ganhar a confiança 

de grandes empresas e ao mesmo tempo de pessoa física. Peixoto (2009) já afirmava que o 
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financiamento de campanha traz o cidadão (seja ele pessoa física ou jurídica) para uma maior 

participação no jogo político.  

Até 2013, temos no Brasil um financiamento misto. Por mais que esse modelo de 

reforma tenha aparecido no Congresso Nacional com frequência, nada foi decidido até então 

em relação à proibição ou não do financiamento privado de campanhas. A partir dessa 

perspectiva, abordaremos no nosso próximo ponto, as instituições privadas no Brasil, onde 

mapearemos uma pequena parte do financiamento privado dentro do sistema político brasileiro.  

 

 

4.4.  As instituições privadas no Brasil: um mapa do financiamento privado 

 

Nosso próximo e ultimo ponto abordado nesse capítulo tem por objetivo fazer uma 

pequena análise das instituições privadas que atuam no financiamento privado de campanha. 

Buscaremos aqui, brevemente, suscitar algumas questões relacionadas ao comportamento e 

atuação dessas empresas dentro desse modelo de reforma. 

Algumas questões levantadas nos capítulos anteriores voltam aqui para que possamos 

entender a relação da empresa dentro do financiamento. Quais seriam os principais interesses 

dos grandes empresários por trás das fortunas doadas aos partidos políticos? O que se ganharia 

em troca? O financiamento especifico da indústria influenciaria no comportamento 

parlamentar? Essas e outras são questões que nos fazem buscar compreender como se dá essa 

relação das empresas dentro dessa contribuição eleitoral. 

Um caso especifico do financiamento privado - a partir da concepção das eleições para 

as campanhas dos Deputados federais no Brasil - revela que o dinheiro vindo dos empresários 

para suas respectivas campanhas importaria para explicar como eles se comportam nas votações 

nominais no parlamento (SANTOS at al, 2015). Em suma, segundo os autores, quanto maior a 

proporção de recursos vindos de empresas, maior é a cooperação dos Deputados em matérias 

de interesse do setor produtivo. 

Essa seria uma possível resposta para uma de nossas inquietudes levantadas acima. Com 

um maior investimento nesse processo eleitoreiro, maior seria o interesse por trás dessa 

negociação. Os empresarios buscariam se beneficiar a partir das grandes doações. Esse não 

pode ser considerado um fato, porém, a partir das discussões acima podemos pensar como seria 

essa influencia dentro do sistema político. 



44 
 

Passando-se o período militar no Brasil, as novas leis de financiamento passam por 

mudanças. De acordo com Cintia Pinheiro R. de Souza20 as contribuições deixaram de ter como 

principal meta o favorecimento de candidato de determinada ideologia.  

Segundo a autora, o retorno das eleições diretas para os cargos majoritários do 

Executivo aumentou as chances de troca de favores entre os candidatos eleitos e as empresas 

ou os indivíduos interessados nas decisões políticas.  É a partir desse contexto que se tem uma 

nova dinâmica entre os benefícios individuais de quem financia campanhas em troca de obter 

vantagens. 

De acordo com a matéria citada na revista BBC Brasil, por Mariana Schreiber em Março 

de 2015, quase 40 países já proíbem doações de empresas a candidatos. Os números citados nas 

tabelas abaixo mostram que hoje as empresas são as principais financiadoras da disputa eleitoral 

no Brasil. 

Essa proibição se caracteriza principalmente pelos grandes escândalos de corrupção que 

assolam os países nos quais as empresas são consideradas as principais financiadoras das 

campanhas eleitorais. 

Podemos perceber na tabela 1 e 2 esse aumento das contribuições por parte das empresas 

aos partidos políticos.  

 

Tabela 1 - Doações aos Partidos nas eleições de 2010 e 2014 

 

Fonte: dados TSE21 

                                                           
20 Para aprofundamento da discussão, ver: A evolução da regulação do financiamento de campanha no Brasil 

(1945-2006). Por: Cíntia Pinheiro Ribeiro de Souza, disponível em http://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-

eleitoral/revista-tecnica/edicoes/n-3-janjun-2013/integra/2013/06/a-evolucao-da-regulacao-do-financiamento-de-

campanha-no-brasil-1945 2006/indexb7dc.html?no_cache=1&cHash=9e86778cb4f0a1ef62855dfd15e012f4 com 

acesso em 17/10/2016. 

21 Buscamos aqui apresentar somente os dados referentes às principais empresas que doam nas campanhas 

eleitorais. A tabela completa você encontra disponível em 

http://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-eleitoral/revista-tecnica/edicoes/n-3-janjun-2013/integra/2013/06/a-evolucao-da-regulacao-do-financiamento-de-campanha-no-brasil-1945%202006/indexb7dc.html?no_cache=1&cHash=9e86778cb4f0a1ef62855dfd15e012f4
http://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-eleitoral/revista-tecnica/edicoes/n-3-janjun-2013/integra/2013/06/a-evolucao-da-regulacao-do-financiamento-de-campanha-no-brasil-1945%202006/indexb7dc.html?no_cache=1&cHash=9e86778cb4f0a1ef62855dfd15e012f4
http://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-eleitoral/revista-tecnica/edicoes/n-3-janjun-2013/integra/2013/06/a-evolucao-da-regulacao-do-financiamento-de-campanha-no-brasil-1945%202006/indexb7dc.html?no_cache=1&cHash=9e86778cb4f0a1ef62855dfd15e012f4
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Percebe-se o aumento grotesco do valor financiado aos partidos políticos entre 2010 e 

2014. Os dados de financiamento divulgados pela justiça eleitoral são explorados não somente 

pelos candidatos, mas também pela mídia e pela sociedade civil. A diferença em relação ao 

caso brasileiro é a divulgação concomitante dos resultados da arrecadação (SPECK, 2012). 

Sobre essa informação, Souza (2010) afirma que até 2006 a legislação não previa a 

obrigatoriedade da divulgação das contas por meio dos veículos de comunicação de massa. A 

divulgação das contas, a cargo dos partidos, das coligações e dos candidatos, também parcial 

antes das eleições, pela Internet, passou a ser obrigatória. 

Segundo a autora, isso favoreceu o acesso direto dos cidadãos comuns às informações. Até 

2006, as contas eleitorais deveriam ser consultadas junto ao TSE, aos TREs e às Juntas, nos 

municípios.  

Como possível solução a fim de reduzir o poder da influência de cada financiador, o 

Instituto Ethos propõe que as doações por empresas continuem sendo permitidas, mas que haja 

um teto baixo para essas transferências. De acordo com a matéria da revista BBC Brasil, o 

Instituto Ethos foi criado para incentivar práticas socialmente responsáveis no setor privado e 

mesmo assim ele tem empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, como Camargo Corrêa 

e Odebrecht citadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Totalização por empresas 

 

Fonte: dados TSE 

                                                           
>http://democraciapolitica.blogspot.com.br/2015/03/oposicao-trata-doacoes-legais-como.html < com acesso em 

17/10/2016. O mesmo vale para a tabela 2. 
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A tabela 2 nos mostra dados reais, obtidos através do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

sobre a quantidade que é doada por empresa as campanhas políticas no Brasil. Podemos 

perceber que com o passar dos anos a empresas estão investindo uma quantidade maior de 

dinheiro nas campanhas políticas. 

No Brasil, principalmente, as empresas privadas são consideradas uma das maiores 

fontes de recursos financeiros nos períodos eleitorais. É a partir de então que a discussão dos 

grandes casos de corrupção vem à tona no país. Muitas empresas buscam alcançar interesses 

próprios ao financiar uma determinada campanha política.  

Essa é a discussão que temos atualmente, acabar com o financiamento privado faria com 

que as empresas fossem impedidas de doar aos partidos, onde envolveriam menos dinheiro 

nesse processo e automaticamente acabaria com o caixa dois que é considerado hoje um dos 

principais escândalos de corrupção dentro desse processo eleitoreiro. Claro que por trás de todas 

essas questões existe um problema de caráter administrativo (RABAT, 2011). 

É a partir de então que caminhamos para nosso ultimo capítulo neste trabalho para 

procurar entender a atuação do Estado nesse processo de financiamento de campanhas e a atual 

proposta de financiamento público exclusivo. Para que qualquer norma relativa ao 

financiamento de campanhas se mostre eficaz, faz-se necessário que o Estado disponha de 

meios para controlar sua aplicação (RABAT, 2011, p. 17). 

Sendo assim, caberia ao Estado assumir toda a responsabilidade de financiar e controlar 

as contribuições aos partidos, mas essa é uma discussão que adentraremos a partir do próximo 

capítulo. Para que possamos entender esse processo, sabemos que controlar os gastos dos 

partidos políticos não é tarefa fácil.  

Um dos argumentos usados a favor do financiamento público exclusivo tem sido 

exatamente o da facilidade de acompanhamento da circulação dos recursos usados nas 

campanhas (RABAT, 2011). Esse é o próximo ponto de discussão, que será abordado no 

próximo capítulo, para encerrarmos a questão relativa ao financiamento de campanha no Brasil 

tratada no presente trabalho. 
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5. O FINANCIAMENTO PÚBLICO COMO POLÍTICA PÚBLICA  

 

Buscaremos, no presente capítulo, suscitar brevemente algumas questões que se referem 

ao dever do Estado em propagar os direitos sociais fundamentais de cada cidadão e, 

concomitantemente, abordaremos a questão do financiamento público exclusivo de campanhas 

no Brasil e, também, como essas duas questões estão entrelaçadas. 

Nossa discussão aqui se dará em torno do financiamento público exclusivo de 

campanhas e as consequências que o Estado Brasileiro pode enfrentar ao propagar 

simultaneamente os direitos sociais básicos e as campanhas políticas. Nossa principal 

abordagem gira em torno das políticas públicas impactadas pelo excesso de “deveres” do Estado 

Brasileiro. 

Peixoto (2009), através da análise de outros autores, nos mostra que a necessidade do 

repasse de recursos do Estado aos partidos políticos ainda é justificada tanto pelo encarecimento 

das campanhas, com a crescente utilização de mídia televisiva, quanto pelas intensas 

desigualdades sociais nos países em desenvolvimento (NASSMACHER, 2003; ZOVATTO, 

2003 apud PEIXOTO, 2009).  

A partir de então, podemos pensar da seguinte maneira: com as campanhas eleitorais 

cada vez mais caras e, uma vez que o Estado passe a custear esse fundo, haveria possibilidade 

de fazer com que os partidos políticos diminuam seus gastos com campanhas eleitorais? De 

modo contrário, como seria para o Estado conter a desigualdade social - em um país em 

desenvolvimento e com tantos problemas sociais como o Brasil - e ao mesmo tempo arcar com 

os altos valores das campanhas eleitorais? 

Uma possível resposta, de acordo com Peixoto (2009), seria de que os custos de 

financiar os partidos com recursos públicos entrariam naquilo que se denomina “custos da 

Democracia”. Esse é o ponto crucial deste capítulo.  

Passaríamos a ter um maior impacto no que diz respeito a nossos direitos, 

consequentemente teríamos o aumento dos nossos impostos, e só assim, o Estado conseguiria 

arcar com os custos de financiar os partidos através de recursos públicos. “Em uma palavra, o 

cidadão não teria escolha sobre o destino de seus impostos” (PEIXOTO, 2009, p. 96). 

Para uma melhor compreensão a respeito da atuação do Estado, buscaremos no próximo 

ponto trazer um pouco da discussão do “Estado como fornecedor dos direitos sociais”. A partir 

disso, poderemos debater mais a fundo sobre essa questão que responsabiliza o mesmo a arcar 

com os custos sociais e os das campanhas eleitorais.  
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5.1. O ESTADO COMO “FORNECEDOR” DE DIREITOS SOCIAIS: UM 

POUCO DE HISTÓRIA 

 

Nossa intenção nesse ponto se caracteriza por buscar compreender um pouco das 

obrigações do Estado em garantir os direitos sociais básicos. Para isso, buscaremos, a partir da 

Constituição Federal de 1988, expor de maneira breve a situação dos direitos sociais no Brasil, 

os obstáculos encontrados durante esse processo e como se dá a atuação do Estado para garantir 

aquilo que está previsto na Constituição. 

Para iniciarmos essa discussão, temos no preâmbulo da Constituição Federal de 1988 os 

principais elementos para compreendermos que a garantia dos direitos sociais constitui objetivo 

permanente do nosso Estado. Fica a cargo do Estado Democrático de Direito garantir, através 

de políticas públicas, os requisitos de igualdade para que os cidadãos possam ter uma vida 

digna.  

Segundo uma pequena parte do Preâmbulo da Constituição de 88: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional... (BRASIL, 2012). 

 

Fica claro, a partir dessa passagem da Constituição que é dever do Estado arcar com o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como afirmado acima. Andreas Krell (2002) sobre 

essa problemática dos direitos sociais no Brasil, afirma que os Direitos Sociais não são direitos 

contra o Estado, mas sim direitos através do Estado, exigindo do poder público certas prestações 

materiais.  

Sendo assim, a partir dessa concepção, devemos ter em mente que as políticas públicas 

são consideradas frutos do Estado constitucional, uma vez que a Constituição da República 

Federativa de 1988 apresenta traços marcantes como a previsão de direitos e garantias do 

mesmo.   

Frequentemente, associamos os direitos sociais a direitos que dependem da prestação 

do poder público até que se possa ser utilizado pelo seu titular. Sabemos que como previsto no 

artigo 6º da Constituição, é patente que direitos como à saúde, à assistência social, à moradia, 

à educação, à previdência social têm por objetivo conferir aos cidadãos uma existência digna. 
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Temos em mente que o Estado muitas vezes não consegue cumprir com suas obrigações. 

De maneira falha, nossos direitos são implementados como, por exemplo, o acesso à má 

qualidade na educação pública, escolas sem estruturas, hospitais sem leitos ou equipamentos 

básicos para atender a população, falta de profissionais específicos como pediatras dentre 

muitos outros. Um dos argumentos que o Estado usa se baseiam na relação entre mínimo 

existencial22 e na reserva do possível – temas em que não nos aprofundaremos aqui – para que 

possam efetivar os direitos básicos de cada cidadão. 

De maneira contrária ao que se tem garantido inconstitucionalmente, o Estado acaba por 

não cumprir com suas obrigações básicas. Krell (2002), afirma que a eficácia dos Direitos 

Sociais a prestações materiais depende naturalmente dos recursos públicos disponíveis onde 

normalmente há uma delegação constitucional para o legislador concretizar o conteúdo desses 

direitos.  

O autor em questão também afirma que a essência de qualquer política pública é 

distinguir e diferenciar com o intuito de realizar a distribuição dos recursos disponíveis na 

sociedade. Ele ressalta, ainda, que 

o Estado, mediante leis parlamentares, atos administrativos e a criação real de 

instalações de serviços públicos, deve definir, executar e implementar, 

conforme as circunstancias, as chamadas “políticas públicas” (de educação, 

saúde, assistência, previdência, trabalho, habitação) que facultem o gozo 

efetivo dos direitos constitucionalmente protegidos (KRELL, 2002, p. 19-20). 

Fica claro após essa afirmação que o Estado Brasileiro através de políticas públicas deve 

cumprir com suas obrigações com a sociedade. Abordaremos brevemente aqui dois conceitos 

de obrigações destinadas ao Estado, sendo elas: obrigações positivas e negativas. 

Como único promovedor dos direitos sociais, o Estado deve cumprir com suas 

obrigações (prestações de serviços) sendo elas positivas ou negativas. No Brasil, existe um 

debate a respeito dessas obrigações. Abramovich (2005) nos mostra de maneira clara a distinção 

entre obrigações positivas e negativas, segundo o autor:  

                                                           
22 Mínimo existencial e reserva do possível: No Brasil, tem sido comum utilizar um discurso baseado na reserva 

do possível para justificar a deficiência e ausência das concretizações de direitos sociais. Esse tipo de vinculação 

só pode gerar dois tipos de conclusão: ou o Estado não possui dinheiro em seus cofres ou esse dinheiro existe, 

porém é mal empregado, de modo que aquilo que é básico e deveria ser concretizado não o está sendo. (KRELL, 

1999). Ver mais em: SARLET, Ingo Wolfgang, e FIGUEIREDO, Mariana F. reserva do possível, mínimo 

existencial e direito a saúde. Algumas aproximações. Direitos Fundamentais e Justiça. N.1 – out-dez, 2007. E 

outros. 
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(...) as obrigações negativas se esgotariam em um “não fazer” por parte do 

Estado: não deter arbitrariamente as pessoas, não aplicar penas sem 

julgamento prévio, não restringir a liberdade de expressão, não violar a 

correspondência nem os papeis privados, não interferir na propriedade 

privada. A estrutura dos direitos econômicos, sociais e culturais se 

caracterizaria, ao contrário, por obrigar o Estado a fazer, ou seja, a prestar 

atendimento positivo: fornecer serviços de saúde, assegurar a educação, 

preservar o patrimônio cultural e artístico da comunidade (p. 189 e 120). 

 

A partir de então, fica a cargo do Estado prestar esclarecimento das políticas públicas 

que são marcadas pela obrigação de efetivação dos direitos fundamentais. O próprio Estado 

gerencia essas políticas públicas, podendo dialogar com a sociedade para buscar compreender 

e alcançar o bem estar da mesma. 

A ideia aqui é tentar, de maneira breve, compreender as diversas maneiras de atuação 

do Estado ao garantir minimamente os direitos básicos. Como acima citado, notamos que nem 

sempre o Estado tem a capacidade de fornecer esses serviços básicos, alegando e ferindo os 

direitos fundamentais dos cidadãos.  

A partir de então, adentraremos na discussão do mesmo como financiador exclusivo das 

campanhas políticas no Brasil. Buscaremos elaborar uma relação do Estado brasileiro com o 

financiamento de campanhas políticas. A propósito, continuaremos nossa discussão a respeito 

da sobrecarga do Estado em arcar com todos esses compromissos.  

 

 

5.2. O Estado brasileiro e o financiamento de campanha 

 

Após essa breve análise do Estado como “fornecedor” de direitos sociais, 

encaminhamos aqui para o fim do nosso ultimo capítulo. Nossa asserção busca relacionar o 

Estado brasileiro com a proposta de financiamento de campanha exclusivamente público.  

Essa discussão pode ser iniciada com Ribeiro (2006), já que, segundo ele, os oponentes 

do financiamento público afirmam que dinheiro precioso seria desviado de fins mais nobres — 

a educação, a saúde, a segurança — para alimentar a atividade político-partidária, ou seja, arcar 

com as possíveis despesas dos partidos políticos, levando em conta a má impressão que os 

políticos possuem no Brasil.  
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Por outro lado, segundo o autor, os defensores do financiamento público sustentam que 

este reduziria a corrupção e a desigualdade entre os contendores. O único problema aqui seria 

pensar que a corrupção no Brasil se dá somente por parte do financiamento privado de 

campanhas e com o fim do mesmo, passaríamos a viver em um país livre de qualquer ato 

corrupto. “O efeito do financiamento público como antídoto contra a corrupção não tem 

corroboração empírica suficiente” (RUBIO, 2005, p. 10). 

Sendo assim, a corrupção “moderna” (RIBEIRO, 2006) não se esgota, nem tem sua 

figura canônica no patrimonialismo. A corrupção “moderna” é apenas o furto da coisa pública, 

reduzida ao erário. Essa ideia de “moderna”, segundo o autor, é citada em aspas, pois a 

corrupção aparece já no Antigo Regime, ou seja, não é um tema novo e muito menos de fácil 

solução. 

Partindo para mais uma problemática envolvendo o financiamento público, Ribeiro 

(2006) afirma que em países subdesenvolvidos ou propensos a crises econômicas severas, com 

altos índices de pobreza e amplos setores da população com necessidades básicas insatisfeitas, 

a sociedade questiona a alocação de recursos do orçamento público aos partidos políticos.  

Esta é a nossa grande questão aqui: buscar problematizar a ideia de alocação de gastos 

públicos com campanhas políticas, sabendo que o Brasil vive em situação com altos índices de 

pobreza e necessidades básicas insatisfeitas por parte da população. “Não é só em Hobbes que 

a sociedade civil é ‘civilizada’ pelo Estado” (SILVA, 2011, p. 13). 

Essa deslegitimação social segundo Rubio (2005) é ainda maior no contexto de perda 

de confiança nos partidos (ao qual nos referimos no capítulo anterior). Por outro lado, se o a 

maior parte dos gastos dos partidos é custeado com recursos públicos produz-se uma relação de 

dependência com o Estado, uma espécie de estatização dos partidos. A partir de então, 

continuaremos com a dependência financeira por parte do Estado acarretando, caso não haja 

uma fiscalização ativa, outros escândalos de corrupção e práticas ilegais com o dinheiro 

público.  

Para tanto, um elemento essencial para que o financiamento público possa alcançar os 

objetivos assinalados é o estabelecimento de um mecanismo de controle eficiente e de um 

sistema de sanções razoável e aplicável (RUBIO, 2005). 

Essa dependência segundo o autor se torna politicamente mais perigosa para o livre jogo 

democrático quando a administração dos fundos de financiamento público está nas mãos do 

governo e não de uma entidade independente. Ao mesmo tempo, isso gera um distanciamento 

dos partidos em relação à população, aprofundando a crise de confiança que os afeta. 
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Dentre as várias consequências referentes à proibição do financiamento privado, Rubio (2005) 

nos mostra duas dessas consequências claras e negativas. Segundo o autor, 

 

em primeiro lugar, esses aportes continuarão a existir por meios ilegais, 

canalizando-se de forma encoberta e fora de qualquer possibilidade de 

controle e transparência.Com efeito, sempre haverá grupos ou indivíduos 

interessados em apoiar financeiramente partidos ou candidatos e que ante a 

proibição encontrarão meios eficazes de ocultar a rota do dinheiro, por meio 

de contas bancárias no estrangeiro, pessoas interpostas ou triangulação de 

fundos. Em segundo lugar, o Estado terá de ampliar a parcela do orçamento 

público alocada aos partidos ou candidatos, por mais baixos que sejam os 

custos das campanhas (RUBIO, 2005, p.10). 

 

A partir de então, podemos nos questionar sobre a medida que torna o financiamento de 

campanhas totalmente público. Sabemos que o modelo privado tem gerado muitas críticas no 

decorrer dos anos, porém a adoção do financiamento público exclusivo não acabaria de fato 

com os problemas da corrupção.   

O Estado passaria por problemas similares como a existência dos grupos de interesse no 

que se referem a cargos políticos/públicos, interesses individuais e pessoais além dos 

mecanismos ilegais que não deixarão de existir com a proposta do financiamento 

exclusivamente público.  

Por fim, Rabat (2011) nos mostra que se a exclusividade do financiamento público vier 

a ser corroída pelos argumentos que contra ela se podem levantar, é importante ter em conta 

que o modelo atualmente existente não é a única alternativa, mas pode haver permissão de 

financiamento privado com regras mais restritivas que as atualmente vigentes. 

Além disso, podemos pensar em uma proposta de financiamento público com algumas 

aberturas para o financiamento privado que corrijam suas insuficiências, que possa trabalhar 

com a opção público/privado sem gerar grandes problemas, uma vez que os órgãos 

fiscalizadores assumam uma responsabilidade em controlar as doações impondo limites e 

impedindo que atos fraudulentos que comprometam o sistema político brasileiro. 

Nosso próximo e ultimo ponto abordará uma breve relação entre Financiamento público 

e políticas públicas: convergências a partir de um cenário divergente. Buscaremos finalizar 

nosso debate a respeito do financiamento de campanhas através da diferente relação/atuação 

entre as políticas públicas e o financiamento público. 
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5.3.  Financiamento público x políticas públicas: convergências a partir de um 

cenário divergente 

 

Buscaremos aqui suscitar de maneira breve e relação entre o financiamento público de 

campanha e as políticas públicas que atendem nosso país. Nesse nosso último ponto de 

discussão antes de caminharmos para nossas considerações finais, abordaremos pequenas 

questões relacionadas aos principais eixos das políticas públicas no Brasil e suas implicações 

que envolvem principalmente Estado x economia x sociedade. 

Hoje podemos afirmar que vivemos em um mundo onde as políticas públicas são 

fragmentadas. Souza (2006) nos mostra uma visão ampliada de Política Pública. Segundo a 

autora não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. As 

políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da 

política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e 

sociedade (SOUZA, 2006). 

A fragmentação dessas políticas públicas no caso brasileiro, pode ser explicado pelo 

fato de ser o Brasil um país subdesenvolvido que passa por um processo de difícil ascensão 

social além de viver um retrocesso no que diz respeito aos direitos básicos do cidadão. O 

comprometimento dos governos com a resolução dos problemas de políticas públicas 

predominantes que muitos países enfrentam, como a corrupção, a degradação ambiental e a 

pobreza, muitas vezes é admiravelmente forte (WU; at al, 2014). 

A corrupção, assim como retratamos no decorrer desse trabalho, pode ser considerada 

fator fundamental dentro da discussão sobre as políticas públicas e sua relação com o 

financiamento de campanhas no Brasil.  

A partir de um ponto de vista relacionado ao financiamento público ou privado, Portugal 

(2003) nos trás a concepção de que nem o financiamento público, nem o financiamento privado 

resolverão automaticamente os problemas da equidade  da disputa. Segundo a autora, torna-se 

fundamental criar e aperfeiçoar mecanismos que incentivem os políticos e financiadores de 

campanha a não adotarem comportamentos que reduzam o nível de bem-estar da sociedade. 

Esse bem-estar da sociedade está ligado diretamente às políticas públicas pensadas e 

implementadas no nosso país. Independente do tipo de financiamento aderido é importante 

pensar primeiro no impacto que o mesmo pode trazer para a sociedade. 

Algumas indagações são colocadas aqui: tendo em vista que os recursos do Estado são 

escassos para atender os direitos básicos e mínimos, seria justo, através de um financiamento 

totalmente público, o cidadão pagar as contas? De fato o financiamento público acabaria com 
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a corrupção? Como seria possível controlar esse tipo de financiamento e quanto gastaríamos 

com esse controle? Acreditamos que possivelmente não teremos respostas em curto prazo para 

essas questões, uma vez que essa proposta de reforma entra e sai da agenda sem nenhuma 

mudança de fato. 

Em síntese, de acordo com uma possível interpretação do financiamento exclusivamente 

público, na medida em que o Estado pode legalmente tributar seus cidadãos, e assim gerar 

renda, ele se torna alvo dos interesses de diferentes grupos (SANTOS at al, 2015). 

Segundo os autores, “esses grupos buscam elevar a quantidade de benefícios auferidos 

da ação estatal e, para isso, podem se engajar nas mais diversas formas de influenciar as 

decisões governamentais” (SANTOS at al, 2015, p. 37). Ou seja, o Estado sempre sofrerá algum 

tipo de influência por parte dos cidadãos uma vez que os estes passam a contribuir diretamente 

para esse tipo de financiamento. 

Para encerrar nosso debate e seguirmos para as considerações finais deste trabalho, é 

importante relembrarmos o quão ligado estão às políticas públicas e o financiamento exclusivo 

de campanhas. “Debates sobre políticas públicas implicam responder à questão sobre o espaço 

que cabe aos governos na definição e implementação de políticas públicas” (Souza, 2006, p.27).  

É a partir dessa afirmação que seguimos para nossas considerações finais onde 

buscaremos realizar uma análise sobre o que foi dito até aqui relacionado ao financiamento de 

campanhas (público e privado) no período estudado, 2003 a 2013 e, a partir de então, abrir 

novos caminhos para uma possível discussão futura.  

 

 

 

 

 

 

 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente trabalho buscou, de maneira objetiva, analisar o financiamento de campanhas 

eleitorais no Brasil, além da proposta de financiamento público exclusivo. Dentro do debate, 

no que tange à reforma política, buscamos aqui, brevemente, suscitar alguns aspectos tais como 

o sistema eleitoral brasileiro, a reforma política, as propostas de financiamento público/privado, 

além de elaborar uma breve comparação entre o modelo proposto no Brasil e nos Estados 

Unidos.  

O presente trabalho apresentou, no decorrer da pesquisa, inúmeras inquietações a 

respeito da proposta do financiamento público exclusivo de campanhas. Com o rompimento do 

segundo mandato do governo Dilma, optamos por analisar o andamento da proposta de 

financiamento até o fim de seu primeiro mandato, em 2013. Vimos que dentro desse intervalo 

de tempo temos algumas considerações que levantam a discussão do financiamento de 

campanhas no Brasil como uma possível reforma acerca de como o tema tratado pode interferir 

no sistema político brasileiro a partir da implementação do financiamento exclusivamente 

público.  

Optamos aqui por não levar adiante as considerações relacionadas ao financiamento de 

campanhas no Brasil após o período de 2013. Não cabe a nós, encerrar o debate acerca do 

modelo de reforma estudado. Até 2015 o financiamento de campanhas no Brasil permanece 

misto23 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015), porém, o debate acerca da proibição ou não 

do financiamento privado ainda continua em discussão.  

Também não pretendemos afirmar ou tomar partido a respeito da proposta de 

financiamento exclusivamente público – ou se essa é a melhor opção para minimizar ou acabar 

com os casos de corrupção do país. Assim como não pretendemos propor alternativas possíveis 

para o financiamento de campanhas eleitorais no Brasil. Nossa proposta se caracteriza por 

buscar compreender e analisar os mecanismos utilizados como argumentos que modificarão ou 

não o sistema político brasileiro a partir da discussão acerca do financiamento de campanha.  

A respeito do “dinheiro” abordado de diversas maneiras do inicio ao fim deste trabalho, 

Samuels (2006) – um dos mais importantes autores, no que se refere ao financiamento de 

campanhas – deixa claro que o dinheiro conta muito em política. Não dá para falar em 

                                                           
23O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27/05/2015), por 330 votos a 141 e 1 abstenção, 

o financiamento privado de campanhas com doações de pessoas físicas e jurídicas para os partidos políticos e com 

doações de pessoas físicas para candidatos. O texto aprovado é uma emenda à reforma política (PEC 182/07) 

apresentada pelo líder do PRB, Deputado Celso Russomanno (SP), que atribui a uma lei futura a definição de 

limites máximos de arrecadação e dos gastos de recursos para cada cargo eletivo. Leia mais em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/489067-FINANCIAMENTO-DE-CAMPANHA-

CAMARA-APROVA-DOACOES-DE-EMPRESAS-PARA-PARTIDOS.html acesso em 16/11/2016. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/489067-FINANCIAMENTO-DE-CAMPANHA-CAMARA-APROVA-DOACOES-DE-EMPRESAS-PARA-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/489067-FINANCIAMENTO-DE-CAMPANHA-CAMARA-APROVA-DOACOES-DE-EMPRESAS-PARA-PARTIDOS.html
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campanhas políticas sem relacioná-la aos recursos financeiros. O autor, a partir dessa 

percepção, esclarece que, na maioria dos países, desvendar exatamente como o dinheiro 

influencia a política é quase impossível, pois não existe boa informação a esse respeito.  

Se tratando de dinheiro, o Brasil, comparado a outros países, apresenta um gasto maior 

em campanhas políticas (SAMUELS, 2006). De fato, o país gasta muito nessas campanhas. 

Essa participação progressiva tanto de pessoa física como jurídica no processo político 

brasileiro não tem inicio por agora. Desde antes da Constituição Federal de 1988 já se observava 

essa participação. Ao mesmo tempo, podemos considerar que os grandes casos de corrupção 

no país têm uma vasta trajetória histórica. 

As medidas eleitorais, tomadas a partir da reforma política, não podem ser consideradas 

como única opção possível para eliminar ou acabar com os escândalos de corrupção no país, 

principalmente no que tange às regras do financiamento de campanha. Muitas propostas de 

reforma não coincidem com a real necessidade da população brasileira. Essa passaria a ser uma 

difícil tarefa não só dos estudiosos sobre o assunto, mas também para os formuladores de 

Políticas Públicas que estão ligados diretamente a esse processo de reforma que atinge 

diretamente a sociedade.  

Reis (2010) nos mostra que para o entendimento dos problemas que assolam o sistema 

atual, basta a análise dos dispositivos da Lei das Eleições, da Lei dos Partidos Políticos, dentre 

outras, deve-se, segundo o autor, verificar também todo o cenário político brasileiro, uma vez 

que temos vários pontos que trazem consequências à prática do financiamento das campanhas 

eleitorais. Como tratados neste trabalho, podemos citar dentre elas: o sistema eleitoral brasileiro 

e as regras relativas à propaganda partidária e eleitoral.  

Não temos dúvida que existem muitas peculiaridades a serem discutidas a respeito do 

financiamento misto no Brasil. Todavia, temos um cenário onde se acredita que a mudança no 

financiamento acabaria com a corrupção na política. Sabemos que isso de fato não acontecerá. 

Lembrando ainda que existem especificidades por parte do Estado em jogo, especificidades 

essas tratadas aqui no decorrer do trabalho, principalmente nos capítulos três e quatro.  

A transparência do Brasil, no que se refere aos dados do financiamento eleitoral, pode 

ser considerada um fator positivo, se comparado a outros países. Samuels (2006) nos mostra 

essa perspectiva em que, fora dos Estados Unidos, são raras as pesquisas empíricas sobre o 

impacto das finanças das campanhas, uma vez que poucos países permitem que seus candidatos 

levantem e gastem fundos. A maioria dos países emprega algum tipo de sistema de 

financiamento público para as campanhas ou proíbe candidatos de levantar fundos diretamente. 
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Em vez disso, os partidos nacionais arrecadam o dinheiro e gastam-no e em poucos países esses 

partidos são obrigados a prestar contas dos gastos.  

Essa transparência ou prestação de contas, no caso brasileiro, facilita o trabalho da 

Justiça Eleitoral em analisar as contribuições eleitorais. O Brasil, ao contrário dos países da 

América Latina, passa, a partir de 1993, a adotar uma lei que exige que todos os candidatos 

apresentem uma prestação de contas detalhada sobre as contribuições de campanhas 

(SAMUELS, 2006). Com isso, “o Brasil passa a representar uma grande oportunidade para 

avançar nosso entendimento do impacto do dinheiro sobre as campanhas” (SAMUELS, 2006, 

p. 133). 

David Samuels deixa claro que os dados do TSE de fato apresentam alguns problemas, 

mesmo o país mantendo uma prestação de contas detalhada sobre as contribuições de 

campanhas. A respeito desse assunto, Jairo Nicolau (2007) afirma que o sistema de 

financiamento público parece a solução ideal. Porém, ao analisarmos com cautela, podemos 

perceber alguns problemas.  

O primeiro deles, segundo o autor, é que a Justiça Eleitoral não tem capacidade para 

fiscalizar como os milhares de candidatos que concorrem em uma eleição no Brasil gastam seus 

recursos, além da falta de técnicos e instrumentos para fazer a auditoria das contas. “Podemos 

imaginar as novas fraudes geradas com dinheiro público: candidatos obtendo notas para 

serviços não prestados, gastos particulares contabilizados como gastos de campanha” 

(NICOLAU, 2007, p. 9). 

Essa afirmação nos mostra que proibir o financiamento privado não seria solução para 

acabar com a corrupção no país. Sua substituição pelo financiamento público exclusivo 

agravaria talvez os meios de se fazer política através da ilegalidade, fazendo com que o Estado 

arcasse com toda essa problemática relativa à verba eleitoral. Mesmo com uma fiscalização 

precisa sobre as despesas das campanhas, o Estado teria que arcar com outros gastos relativos 

à implementação, mão de obra e equipamentos para assegurar que esse mecanismo de 

prevenção seja implementado com sucesso.  

Por fim, nossa discussão caminha para a reflexão de que o financiamento 

exclusivamente público de campanhas eleitorais não seria capaz de impedir a corrupção 

eleitoral e, além disso, sua adoção acarretaria a negligenciar os direitos sociais básicos 

garantidos pela Constituição Federal de 1988.  

Uma vez implementado o financiamento público exclusivo, o próprio povo seria 

penalizado no que tange a seus direitos individuais e coletivos. Peixoto já previa isso quando 

afirmou que os custos de financiar os partidos com recursos públicos entrariam naquilo que se 
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denomina “custos da Democracia” (PEIXOTO, 2009). Esse impasse a respeito do 

financiamento de campanha no Brasil e tantos outros que surgem a partir de um cenário 

divergente podem ser consideradas elementos de futuras pesquisas dando continuidade ao 

presente estudo. 
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