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1. Introdução
Um dos pressupostos básicos da democracia representativa, em seu sentido
contemporâneo, é a ocorrência de eleições livres. Por eleições livres deve-se entender
aquelas realizadas em condições tais que sejam garantidos a competição equitativa entre
candidatos e partidos e o controle efetivo do povo, titular originário do poder político, sobre
o processo de escolha de seus representantes. O tema do financiamento das campanhas
eleitorais tem muito a ver com a garantia desses pressupostos.
Por financiamento de campanhas eleitorais, neste trabalho, entende-se o
conjunto de recursos financeiros e materiais empregados pelos competidores (partidos e
candidatos) ou por terceiros em favor deles, para organizar a campanha e convencer os
eleitores a lhes darem o voto.
Se do ponto de vista político as eleições representam o momento mais
importante no processo de administração do estado e de exercício da democracia, do ponto
de vista estritamente econômico trata-se de um evento que gera custos vultosos e que,
portanto, precisa ser financiado por volumes consideráveis de recursos. Os dois processos,
como será mostrado adiante, estão estritamente relacionados, ou seja, a relação entre o
processo eleitoral e seu mecanismo de financiamento tem implicações diretas em todo o
sistema político.
Assim, dependendo da forma como se dá o financiamento das eleições,
pode-se contribuir mais ou menos para a liberdade de competição entre os postulantes aos
cargos políticos, para o fortalecimento dos partidos, para a transparência dos gastos e para a
credibilidade do sistema político. Na formulação de Daniel Zovatto, “um bom sistema de
financiamento deveria garantir uma competição política aberta, livre e eqüitativa, e
contribuir para fortalecer a confiança pública nos partidos, na política e na democracia,
mediante o melhoramento da transparência.”1
No Brasil, o tema do financiamento das campanhas eleitorais tem ganhado
relevância nos últimos anos, tanto nas discussões acadêmicas quanto no meio político;
neste caso, especialmente nas tentativas de reforma política, que povoa o discurso de
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deputados e senadores desde a Constituição de 1988, com o acirramento do debate em
alguns momentos, como na crise que resultou no impeachment de Fernando Collor, nas
denúncias apuradas pela CPI do Orçamento e, atualmente, no contexto de manifestações e
protestos que acontecem em todo o Brasil, que deixam clara a insatisfação da sociedade
com o sistema político e exigem reformas institucionais que tenham impactos efetivos no
combate à corrupção.
No curso desse debate, levando em consideração a relação entre
financiamento das eleições e a corrupção, a questão fundamental a ser respondida é qual o
melhor modelo de financiamento de campanhas eleitorais para o Brasil. Qualquer tentativa
de resposta a essa pergunta precisa levar em conta aspectos como competição livre entre os
candidatos, fortalecimento dos partidos, corrupção eleitoral, controles de contas e
responsabilização dos agentes.
As propostas em debate podem ser divididas, basicamente, em três modelos,
cada um deles com conseqüências diretas sobre os aspectos acima elencados: o
financiamento exclusivamente privado, o financiamento misto e o financiamento
exclusivamente público. O propósito deste trabalho é analisar esses três modelos de
financiamento de campanhas eleitorais, sob a perspectiva dos seus possíveis impactos nos
aspectos acima relacionados, levando em conta as peculiaridades do sistema políticoeleitoral brasileiro. Será dada maior ênfase à proposta de financiamento exclusivamente
público, em razão do maior espaço dedicado a esse modelo nas discussões sobre reforma
política no Brasil.

2. O peso do poder econômico nas campanhas eleitorais
Uma das variáveis centrais para se compreender o funcionamento do modelo
de financiamento de campanhas eleitorais no Brasil e, conseqüentemente, para se
posicionar no debate sobre o modelo mais adequado para a realidade brasileira é a relação
entre poder econômico e os resultados eleitorais. Evidenciar de modo preciso a relação
entre esses dois aspectos do processo eleitoral requereria, além de grande esforço
acadêmico, a disponibilidade de dados confiáveis sobre os gastos de campanha. A
qualidade das informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, órgão

responsável por apreciar a prestação de contas dos candidatos e partidos, não permite
conclusões muito precisas, já que apenas parte do que é efetivamente gasto nas campanhas
é objeto de declaração à Justiça Eleitoral.
Ainda assim, mesmo que não se tenha evidência empírica sobre a real
influência dos recursos econômicos nos resultados eleitorais, as informações disponíveis
são suficientes para alimentar a crítica recorrente dos especialistas contra o peso excessivo
do poder econômico nas eleições e para justificar a necessidade de reformas.
No cerne dessas críticas está o argumento de que o excesso de influência do
poder econômico sobre os resultados eleitorais subverte o princípio basilar da igualdade dos
cidadãos quanto à representação política, já que os detentores de mais recursos econômicos
passam a ter maior influência nos resultados e eleger maior número de representantes.
Além disso, a influência excessiva do poder econômico sobre as eleições pode distorcer o
próprio processo eleitoral, já que compromete o princípio da garantia de competição livre e
equitativa entre os candidatos, uma vez que eles não têm a mesma capacidade de angariar
recursos.
A lógica perversa desse processo, segundo seus críticos, é que os grandes
financiadores das campanhas eleitorais passam a exercer forte controle sobre os mandados
dos eleitos, já que os financiados dependem desses recursos para se elegerem. Nas palavras
de Bruno Speck “esta relação de trocar apoio financeiro à campanha por benefícios aos
financiadores, claramente, viola os deveres de representação e tem um ônus para a
sociedade”.2
No estudo intitulado Porque dinheiro importa: a dinâmica das contribuições
eleitorais para o Congresso Nacional em 2002 e 2006, realizado a partir das informações
prestadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,
os autores Leany Lemos, Daniel Marcelino e João Pederiva chegaram a conclusões
elucidativas sobre a relação entre dinheiro e eleições.
Uma constatação importante do estudo é que a quantidade de recursos gastos
na campanha tem, sim, relação direta com o sucesso eleitoral. Essa conclusão foi possível a
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partir da constatação de que a média de gasto dos eleitos nas eleições analisadas foi
bastante maior que a média de gasto dos que não se elegeram.
Nas eleições de 2002, o gasto médio dos senadores eleitos foi de R$ 1,3
milhão, enquanto a média de gasto dos não-eleitos foi de R$ 235 mil. No caso dos
deputados, a situação não foi diferente: enquanto os eleitos gastaram em média R$ 353 mil,
os que perderam gastaram em média R$ 16 mil. Nas eleições de 2006 observou-se o mesmo
padrão: senadores vitoriosos gastaram em média R$ 1,6 milhão, enquanto os candidatos
derrotados gastaram R$ 461 mil na média; no caso dos deputados, os gastos médios de
eleitos e perdedores foram, respectivamente, R$ 589 mil e R$ 11 mil. A tabela a seguir
detalha essas informações.

Sumário dos gastos de eleitos e não-eleitos para CD e SF, 2002 e 2006 (R$)
Ano

2002

2006

Casa
Senado
Câmara
Câmara

Resultado
Derrotados
Derrotados
Suplentes

Média
235.308,93
15.868,46
65.611,29

Mediana
43.163,97
2.306,04
13.452,19

Desvio
505.847,33
76.406,87
169.116,46

Senado
Câmara
Senado
Câmara
Câmara
Senado

Vencedores
Vencedores
Derrotados
Derrotados
Suplentes
Vencedores

1.278.813,67
353.346,85
460.675,01
11.235,73
77.017,12
1.623.136,29

1.056.690,29
261.163,16
30.265,92
2.323,72
13.191,66
1.523.138,02

1.081.234,47
323.694,85
1.000.444,41
30.032,11
212.368,08
1.069.954,25

Câmara

Vencedores

588.911,70

421.468,35

523.914,55

Fonte: Dados do TSE - elaboração dos autores. LEMOS, L. B.; MARCELINO, D. e J.H. Porque dinheiro importa: a
dinâmica das contribuições eleitorais para o Congresso Nacional em 2002 e 2006. Opinião Pública: Campinas. Vol. 16, p.
375.

Outra pesquisa esclarecedora sobre financiamento de campanhas eleitorais
no Brasil foi realizada por David Samuels, tornada pública no artigo O Financiamento de
Campanhas no Brasil e Propostas de Reforma. No estudo, o autor compara os dados
referentes a doações para campanhas eleitorais nos pleitos de 1994 (ano em que a Justiça
Eleitoral começou a disponibilizar informações sobres os gastos de campanha), 1998 e
2002, conforme descrito na tabela a seguir.

Fontes de contribuição para campanha por tipo de campanha (%)
Tipo de
Doador
Empresa
Indivíduo
Partido
1994
Desconhecido
Total
Empresa
Indivíduo
1998 Partido
Desconhecido
Total
Empresa
Indivíduo
Partidos
2002 Outros
Desconhecido
Total
Ano

Para
Presidente
96,9
3,1
0,0
0,0
100
93,7
3,0
3,1
0,2
100
78,6
4,6
16,7
0,1
0,0
100

Para
Governador
85,3
13,4
0,7
0,6
100
68,7
14,5
0,3
16,5
100
45,9
35,5
16,7
1,5
0,3
100

Para
Senador
81,7
16,5
0,2
1,7
100
42,6
26,5
19,2
11,7
100
64,0
20,4
12,4
3,2
0,0
100

Para
Deputado
61,8
37,5
0,2
0,5
100
56,8
40,9
0,5
1,8
100
57,2
38,7
2,5
1,5
0,1
100

Fonte: SAMUELS, David. O Financiamento de Campanhas no Brasil e Propostas de Reforma. In:SOARES, Gláucio Ary
Dillon; RENNÓ, Lucio (org.). Reforma Política Lições da História Recente. São Paulo: FGV, 2006. P.146

O que salta aos olhos nessa tabela é o enorme peso das contribuições feitas
por empresas, sobretudo nas campanhas para presidente da República. Quando se compara
as duas informações, a constatação de Leany Lemos et al, de que há uma relação direta
entre gastos de campanha e sucesso eleitoral, e a de David Samuels, de que o grosso das
contribuições vem de empresas, não é possível declinar da constatação óbvia de que o
poder econômico, em geral, e o seguimento empresarial, em particular, exercem grande
influência sobre os resultados das eleições no Brasil. Os dados acima reforçam o argumento
de Bruno Speck, de que “em sistemas de financiamento político sem regulação os cidadãos
têm capacidade muito desigual de aportar recursos para campanhas eleitorais”. 3
Quando se leva em conta o fato de que as campanhas eleitorais no Brasil
tornam-se mais caras a cada eleição e de que os recursos de marketing político, publicidade
televisiva e pesquisas eleitorais são cada vez mais relevantes para as campanhas, tem-se
uma noção aproximada do quanto a influência exagerada do poder econômico nas
campanhas pode ser prejudicial aos resultados eleitorais e distorcivos para a democracia.
Não se trata apenas da diminuição relativa do poder do voto dos eleitores comuns. A
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influência exagerada dos detentores de recursos econômicos sobre o resultado das eleições
também compromete de modo crucial a competição livre entre os candidatos, já que nem
todos têm acesso ao mesmo volume de recursos, uma vez que são os financiadores quem
decidem quanto cada candidato receberá para a campanha.
Corrigir esse tipo de distorção precisa ser um dos principais objetivos da
reforma política que busque recuperar a credibilidade do sistema político, pelo
restabelecimento da aproximação entre eleitores e eleitos. Conforme argumenta Daniel
Zovatto, embora a democracia não tenha preço, ela tem um custo de funcionamento que é
preciso pagar e, por isso, é indispensável que seja o sistema democrático que controle o
dinheiro e não o oposto.4

3. Financiamento de campanha e corrupção
Tanto nas análises de especialistas em sistemas eleitorais quanto nos debates
políticos sobre o assunto, um dos temas mais recorrentes quando se fala em reforma
política no Brasil é a relação entre financiamento de campanha e corrupção política. A
lógica que liga essas duas variáveis é simples, embora sejam complexos e nada
transparentes os caminhos que levam os recursos dos financiadores aos candidatos. Os que
financiam as campanhas eleitorais o fazem porque têm interesse nas decisões que serão
tomadas pelo futuro eleito. Este, por sua vez, tem sua autonomia comprometida, já que
depende dos financiadores para se eleger. Como expectador desse círculo vicioso, o eleitor
comum vê seu poder de influência cada vez mais diminuído na política, assim como seus
interesses serem desconsiderados, em detrimento da vontade dos grandes grupos
econômicos. Esse estado de coisas, aliado aos constantes escândalos de corrupção
revelados pela mídia fazem com que o eleitor tenha cada vez menos confiança no sistema
político em geral, e nos partidos e políticos, especificamente, o que só enfraquece essas
instituições, fundamentais para a saúde das democracias modernas.
Daniel Zovatto, em estudo já citado neste trabalho, argumenta que “embora,
em princípio, não se deva estabelecer uma relação direta entre o financiamento e a
4
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corrupção política, o certo é que o financiamento se converteu, em muitas ocasiões, em
fonte de corrupção, tanto em países subdesenvolvidos como nos desenvolvidos”. Esse autor
ainda enumera uma série de manifestações do processo político, decorrentes da relação
entre financiamento político e corrupção:
 a recepção de contribuições que infringem as regulamentações existentes;
 o uso para fins partidários ou eleitorais de dinheiro derivado de atividades
corruptas;
 o uso indevido de recursos do Estado com fins político-partidários ou
proselitismo, inclusive o desvio de serviços e tempo dos funcionários
públicos;
 suborno antecipado: a aceitação de dinheiro de pessoas ou empresas em
troca de promessas ou favores ilícitos em caso de ascensão a postos
políticos;
 suborno: pagamentos a funcionários por parte de fornecedores do Estado
em retribuição por favores recebidos;
 a aceitação de contribuições de fontes questionáveis;
 participação e favorecimento de negócios ilícitos (tóxicos, armas, jogo,
prostituição, etc.);
 utilização de dinheiro com fins proibidos, com por exemplo a “compra de
votos”.5

Toda essa gama de atos ilícitos ligados, de uma maneira ou de outra, ao
financiamento das campanhas eleitorais, reforça a idéia de que o combate à corrupção
política no Brasil tem relação direta com o financiamento das eleições. Renato Janine
Ribeiro, por exemplo, é categórico em afirmar que “só cabe estudar o financiamento
público das campanhas na e contra a corrupção”.6 Os sucessivos escândalos no Brasil
envolvendo financiamentos ilegais de campanha, o chamado “caixa dois”, do impeachment
de Collor ao “Mensalão”, também levam pesquisadores e políticos a reforçarem as críticas
ao financiamento privado, identificando-o como fonte primordial da corrupção política. As
seções seguintes buscarão fazer uma descrição de cada um dos três modelos básicos de
financiamento de campanha, analisando seus atuais e possíveis efeitos para o
5
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fortalecimento dos partidos, o aumento da competição nas eleições e da independência dos
eleitos, o combate à corrupção e o fortalecimento da transparência do processo político.

4. Sistema misto: o modelo atual
Do ponto de vista de suas fontes de financiamento, os processos eleitorais
podem ser classificados, basicamente, em três modelos: o sistema exclusivamente privado,
o exclusivamente público e o misto. O modelo de financiamento de campanhas adotado
pelo Brasil atualmente é o sistema misto, em que parte dos recursos é proveniente do
orçamento público e parte das doações feitas por pessoas físicas e jurídicas da sociedade
civil. O financiamento das eleições brasileiras é regulado, basicamente, por duas leis
federais: a Lei 9.504, de 1997, que estabelece as regras para as eleições, e a Lei 9.096, de
1995, a Lei dos Partidos Políticos, que trata do Fundo Partidário.
De acordo com o estabelecido nessas duas leis, os partidos políticos são
pessoa jurídica de direito privado e destinam-se a assegurar, no interesse do regime
democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos
fundamentais definidos na Constituição Federal. Essa definição da Lei 9.096 coloca os
partidos políticos em uma situação ambígua em relação ao seu caráter público ou privado,
uma vez que são definidos como pessoa jurídica de direito privado, mas ao mesmo tempo
têm a finalidade de assegurar o sistema representativo, missão das mais caras ao interesse
público e à saúde da democracia.
O Fundo Partidário é formado por recursos do orçamento da União, de
multas e penalidades aplicadas, de recursos que lhe forem destinados por lei e de doações
efetuadas por pessoas físicas e jurídicas. Os recursos do Fundo são distribuídos da seguinte
forma: 5% em partes iguais a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral e 95% na proporção dos votos obtidos na última eleição geral
para a Câmara dos Deputados. Note-se que, apesar da possibilidade de aportes privados ao
Fundo Partidário, na prática isso não acontece, já que os doadores privados preferem
financiar diretamente as campanhas dos seus candidatos preferidos, na forma prevista pela
Lei das Eleições, fazendo com que os recursos do Fundo Partidário sejam quase que
exclusivamente públicos.

Além dos financiamentos públicos previstos pela Lei 9.096/95, a legislação
brasileira também prevê o aporte de recursos privados, por meio da Lei 9.504/97. De
acordo com esta lei, as pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações a candidatos e
partidos políticos, observando-se os limites de 10% dos rendimentos brutos para pessoas
físicas e 2% do faturamento bruto para pessoas jurídicas. Não há limite estabelecido por lei
para os gastos em cada campanha.
De acordo com a legislação brasileira, estão proibidos de contribuir com
recursos as entidades governamentais estrangeiras, órgãos e instituições públicas da
administração direta e indireta, subsidiárias com recursos públicos, concessionárias e
permissionárias de serviços públicos e entidades de classe ou sindical. A legislação não
veda, no entanto, as contribuições de empresas que prestem serviços ou realizem obras para
o Estado, o que deixa em aberto a possibilidade de que empreiteiras financiem campanhas,
para que os eleitos as beneficiem com contratos públicos.
Outro aspecto importante do sistema brasileiro de regulação das eleições é a
necessidade de prestação de contas dos gastos de campanha, cujos avanços se observaram
depois da crise política envolvendo o ex-presidente Fernando Collor e seu tesoureiro de
campanha, Paulo César Farias. Embora a legislação eleitoral obrigue os candidatos a prestar
contas de forma detalhada sobre a origem e o destino dos recursos das campanhas, a baixa
capacidade técnica da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas e a dificuldade do sistema
jurídico brasileiro em aplicar as sanções previstas fazem com que apenas uma parte do que
é gasto nas campanhas seja declarado aos Tribunais Regionais Eleitorais.
A existência dos esquemas paralelos de gastos eleitorais facilita tanto o
exercício do poder econômico para influenciar nos resultados eleitorais quanto os atos de
corrupção política, apresentados nas seções anteriores. Segundo David Samuels, as
campanhas no Brasil são três vezes mais caras que as eleições gerais dos Estados Unidos,
país com quase o dobro da população brasileira e com PIB sete vezes superior ao nosso. No
mesmo sentido, Caetano Ernesto Pereira de Araújo afirma que as eleições brasileiras, de
acordo com especialistas, custam, de fato, entre duas e dez vezes o valor declarado. Assim,
a eleição de 1994, cujo valor declarado foi de US$ 3,5 bilhões, teria custado entre US$ 7 e
US$ 35 bilhões, enquanto as eleições americanas de 1996 teriam custado US$ 3 bilhões.7
7

ARAUJO, Caetano E. P. Financiamento de Campanhas Eleitorais. Brasília a. 41 n. 161 jan/mar 2004. p 61.

Um último aspecto de extrema relevância no modelo de campanhas
eleitorais do Brasil é o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. A legislação
brasileira garante aos partidos durante os 45 dias que antecedem as eleições 100 minutos
diários de propaganda nos sistemas de rádio e de televisão aberta, gratuita aos partidos, mas
custeada com recursos públicos. Um terço desse tempo é dividido em frações iguais entre
todos os partidos que apresentem candidatos na eleição e que tenham representação na
Câmara dos Deputados. Os outros dois terços são distribuídos de forma proporcional à
representação de cada partido na Câmara dos Deputados.
O modelo de financiamento misto adotado pelo Brasil, intermediário entre o
financiamento exclusivamente público e o exclusivamente privado, recebe críticas de
ambos os lados.
Os mais liberais - no sentido econômico - defensores do financiamento
puramente privado para as campanhas, argumentam que o financiamento do processo
eleitoral pelo Estado, por meio do Fundo Partidário e dos espaços aos partidos na televisão
e no rádio, onera desnecessariamente o cidadão, já que como entidades privadas, assim
definidos pela Lei 9.504/97, os partidos teriam não só condição, mas também obrigação, de
se financiarem por meio da captação de doações privadas e de seus filiados.
Da parte dos defensores do sistema exclusivamente público de
financiamento, a principal crítica é dirigida à falta de regulação ou à pouca efetividade da
regulação existente no sistema atual. O argumento neste caso é que o excesso de liberdade
para arrecadação e gasto de recursos nas campanhas eleitorais faz com que os candidatos e
o próprio sistema eleitoral tornem-se reféns do poder econômico. A impossibilidade de
controle pelo poder público dos recursos que alimentam as campanhas eleitorais, além de
favorecer as movimentações ilegais, via “caixa dois”, também seria responsável direta por
boa parte dos esquemas de corrupção, durante as eleições, já que os custos elevados das
campanhas e a certeza da impunidade incentivam os candidatos a aceitarem recursos
ilícitos, e depois de eleitos, uma vez que os políticos financiados por grandes grupos
econômicos teriam pouco espaço de liberdade para agir de acordo com suas ideologias
políticas.
As críticas ao atual sistema de financiamento de campanhas adotado pelo
Brasil não são somente dos que querem sua substituição por um sistema puramente privado

ou puramente público. Mesmo os que consideram o sistema misto a melhor opção para o
caso brasileiro vêem problemas no atual modelo.
Uma dos principais problemas apontados ao modelo adotado pelo Brasil é a
incapacidade do sistema de acompanhar a contento a prestação de contas dos candidatos.
Em 2010, por exemplo, de acordo com o TSE, foram 9 candidatos a presidente, 169 a
governador, 272 a senador, 6.015 a deputado federal, 14.382 a deputado estadual e 884 a
distrital. Quando se soma a esses números os candidatos a vice e os suplentes de senador, a
quantidade de candidatos totaliza 22.538. Nas eleições de 2012, para prefeito e vereador, o
número total de candidatos foi de 482.032. É claro que com a atual estrutura e sem ter um
corpo técnico altamente especializado, como é o caso dos tribunais de contas, a Justiça
Eleitoral não tem condições de apreciar e julgar com rigor esse número astronômico de
contas de campanha.8
Os resultados desse estado de coisas, como já mencionado em sessões
anteriores, é a proliferação da corrupção, durante e depois das campanhas, e a precária
prestação de contas aos órgãos de controle e à população sobre as campanhas, resultando
em descrédito no sistema político e enfraquecimento dos partidos.

5. O financiamento exclusivamente privado
Do ponto de vista formal, o modelo de financiamento exclusivamente
privado das campanhas eleitorais tem como premissa básica o princípio de que o Estado
não deve aportar recursos no financiamento das eleições. Essa premissa parte do
pressuposto de que tanto os partidos políticos quanto as eleições são de interesse da
sociedade civil e, como tal, devem ser custeados por ela, sem a interferência do Estado. Na
prática, a adoção do modelo de financiamento puramente privado tem pouca aplicação, uma
vez que poucos países são tão convictamente liberais, a ponto de considerarem as eleições,
o maior evento de acesso ao poder nas democracias modernas, um processo a ser regulado
apenas pelas dinâmicas do mercado. Assim, além dos Estados Unidos, poucos países
utilizam o modelo de financiamento exclusivamente privado.

8

Fonte: sítio do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, consultado em 3 de dezembro de 2011.

No Brasil, tanto no meio acadêmico quanto no meio político, é rara a defesa
do financiamento exclusivamente privado. Diferentemente do que costuma ocorrer em
alguns países, onde se observa uma clara clivagem entre partidos de esquerda, árduos
defensores do financiamento exclusivamente público, e partidos de direita, que advogam
pelo sistema inteiramente privado, no Brasil o debate se restringe aos modelos de
financiamento público e misto.
As possíveis vantagens da adoção de fontes unicamente privadas no
financiamento das campanhas estariam na economia de recursos públicos, que seriam, a
partir dessa lógica, melhor aplicados em outras áreas, como educação, saúde, etc, e no
incentivo à participação dos filiados na política partidária, já que, sendo seus financiadores,
as pessoas teriam mais motivos para participar da vida partidária, o que, em última análise,
fortaleceria o sistema de partidos.
Como críticas a esse sistema pode-se elencar todas aquelas direcionadas ao
sistema misto, com o acréscimo de que, no caso de financiamento exclusivamente privado,
há uma tendência a se intensificarem os problemas causados pelo abuso do poder
econômico, uma vez que os tradicionais financiadores das eleições passariam a controlar
completamente os fluxos de recursos e, consequentemente, grande parte do processo
eleitoral, ainda que fosse se resolva o problema da prestação de contas e do “caixa dois”.

6. O financiamento exclusivamente público
No debate sobre financiamento de campanhas eleitorais no Brasil, o modelo
de financiamento exclusivamente público é, sem dúvida, o que causa mais controvérsia. O
modelo é apontado por muitos como o principal remédio para os problemas da corrupção,
da influência do poder econômico sobre os resultados eleitorais e para a falta de
transparência na prestação de contas de campanha. A tese do financiamento público
exclusivo foi acolhida pela Comissão Temporária Interna do Senado Federal, criada em
1995, e pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a Reforma Política, de
2003, presidida pelo deputado Ronaldo Caiado (PFL). O modelo de financiamento
exclusivamente público também faz parte da proposta do relator da atual Comissão
Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Fontana (PT).

Embora as várias propostas apresentadas divirjam sobre detalhes do processo
de financiamento das campanhas, têm em comum o pressuposto de que o financiamento das
campanhas eleitorais deve ser responsabilidade do poder público e de que as doações
privadas para candidatos e partidos devem, em regra, ser proibidas. Por esse modelo,
portando, as campanhas eleitorais seriam custeadas com recursos da arrecadação tributária,
por meio de um fundo público que, por sua vez, repassaria os valores aos partidos, de
acordo com critérios preestabelecidos.
São várias as vantagens desse sistema, de acordo com seus defensores. A
primeira delas é que, com a proibição de financiamento privado, os grandes financiadores
de campanha perderiam seu forte poder de influência nas eleições, o que traria pelo menos
dois ganhos significativos ao sistema eleitoral: igualaria as chances de vitória dos
candidatos, que deixariam de depender de sua relação com as grandes empresas doadoras, e
daria mais autonomia aos mandatos, já que os eleitos não precisariam se preocupar em
agradar os grandes grupos econômicos, pois não mais dependeriam deles para serem
eleitos. Seguindo essa mesma lógica, o sistema também é apontado como um mecanismo
eficaz para proteger os partidos e a política da influência do crime organizado, que tem
buscado financiar candidatos como forma de ganhar poder político.
Outro aspecto positivo esperado a partir da adoção do modelo de
financiamento exclusivamente público é a melhoria da transparência dos gastos de
campanhas. O argumento nesse caso é que, como os recursos são oriundos de uma única
fonte e distribuídos a partir de regras preestabelecidas, fica muito mais fácil o
acompanhamento das receitas pela população. No lado da despesa, a melhoria da
fiscalização e do controle dar-se-ia pelo fato de as prestações de contas passarem a ser
feitas pelos partidos e não pelos candidatos, o que reduziria drasticamente a quantidade de
contas de campanha a serem avaliadas pela Justiça Eleitoral. É claro que esse modelo de
prestação de contas só faz sentido se houver modificação no atual sistema de eleição por
lista aberta, como se discutirá adiante.
Além das vantagens relacionadas à diminuição da influência do poder
econômico e da melhoria no sistema de prestação de contas, o sistema de financiamento
público exclusivo de campanhas também contribuiria para diminuir drasticamente os custos
das campanhas eleitorais. Com base nas análises que mostram que as campanhas eleitorais

brasileiras custam muito mais que o necessário (por causa da contratação exagerada de
serviços de pesquisas eleitorais e marketing político, lavagem de dinheiro e “caixa dois”
das empresas financiadoras, entre outros fatores), argumenta-se que o financiamento
público colocaria um teto a esses gastos, sem deixar de prover os recursos necessários para
que os candidatos e partidos exponham suas ideias e propostas, necessários para
informação e tomada de decisão pelos eleitores.
O argumento sobre o barateamento das campanhas pela adoção do sistema
de financiamento público exclusivo torna-se mais forte quando se combina financiamento
público com voto proporcional em lista fechada, como era a proposta do deputado Ronaldo
Caiado e, em parte, o que propõe o deputado Henrique Fontana. Nesse caso, em vez de
votar em um candidato, como ocorre atualmente, o eleitor passaria a votar em uma lista
preorganizada pelos partidos. O candidato, por sua vez, após a definição da lista ordenada
pelo partido, não tem mais incentivo a adotar posturas competitivas com seus
correligionários e tenderá a buscar a cooperação com os demais candidatos da mesma
legenda em torno das ideias do partido. O efeito dessa mudança nos custos das campanhas é
que ela acabaria com a disputa entre candidatos de um mesmo partido, o que é considerado
um dos principais fatores de encarecimento das eleições. Além disso, como os valores
passariam a ser distribuídos aos partidos e não aos candidatos, seria muito mais fácil para
os órgãos de controle analisar as prestações de contas.
Ainda

como

externalidade

positiva

da

adoção

de

financiamento

exclusivamente público combinado com lista fechada estaria o fortalecimento dos partidos,
já que a personalização perderia espaço para o contraste entre programas partidários, o que
contribui para o resgate da confiança da população na atividade política.
A despeito das possíveis vantagens para o sistema eleitoral com a adoção do
sistema de financiamento exclusivamente público, a decisão política pela sua adoção tem
encontrado muitas resistências. As resistências partem tanto de setores do meio político,
muitos dos quais com motivações menos ligadas ao conteúdo da proposta e mais aos
possíveis prejuízos para o seu partido ou grupo político com a adoção do novo sistema,
quanto dos meios de comunicação, neste caso, verbalizando, em parte, desconfianças da
sociedade civil.

Uma das principais críticas ao financiamento público exclusivo ataca
diretamente o seu pressuposto mais importante, o de que esse sistema diminuirá ou acabará
com o financiamento ilegal. Segundo esses críticos, ainda que o sistema de financiamento
público funcione da maneira proposta, não há garantia de que as empresas deixarão de
financiar as eleições, por meio de esquemas paralelos de doação de recursos. Assim, a
sociedade teria o ônus da oneração dos cofres públicos com os gastos de financiamento de
campanha sem usufruir do bônus da moralização da política.
Esse argumento, como se vê, deixa de considerar a hipótese de adoção
combinada de financiamento exclusivamente público e voto proporcional em lista fechada,
situação em que o financiador privado perde o incentivo no financiamento de candidatos.
De toda maneira, é plausível considerar que, uma vez adotado o sistema de listas fechadas,
os interessados em manter a relação de interdependência entre candidatos e financiadores
passem a financiar partidos inteiros por meio de caixa dois, ou financiar seus candidatos
preferidos, quando da disputa para formação das listas. Esse mesmo raciocínio vale para os
casos de atividades de apoio organizadas pela sociedade civil a candidatos, paralelamente à
campanha oficial. Esse problema é enfrentado, por exemplo, pelo Canadá, que adota o
financiamento misto. Como a legislação não regulamenta os gastos de terceiros,
simpatizantes de uma determinada candidatura trabalham por ela, recebem doações e
efetuam gastos, sem controle algum, uma vez que não são candidatos nem partidos.9
Além da descrença na possibilidade de funcionamento efetivo do modelo de
financiamento exclusivamente público, também são dirigidas a esse sistema algumas
críticas de cunho conceitual. Uma delas é que, com o financiamento totalmente público dos
partidos, eles perderiam todo o incentivo em aumentar suas bases e em buscar apoio
político nos cidadãos, tornando-se estruturas fossilizadas e dominadas por pequenos
grupos. A ideia de fossilização dos partidos por causa do financiamento exclusivamente
público também é invocada a partir do argumento de que, no caso brasileiro, como as
regras de distribuição dos recursos do fundo público tenderiam a ter como base a atual
representação dos partidos na Câmara dos Deputados, a atual estrutura de partidos e a
proporção de poder entre eles também tenderiam a se congelar.
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7. Fatores críticos para o financiamento exclusivamente público
Apesar de se falar em reforma política e em modelo de financiamento das
campanhas eleitorais desde a promulgação da Constituição de 1988, principalmente depois
de cada eleição realizada, a discussão aprofundada sobre as vantagens e desvantagens de
cada modelo, com suporte teórico, e ampla informação e participação ativa da sociedade
nunca aconteceu nesse período. Por causa dessa situação não há ainda nem na academia,
nem na sociedade, análises aprofundadas sobre as conseqüências para o sistema político
brasileiro em caso de adoção do sistema de financiamento exclusivamente público. Se da
parte dos partidos e ocupantes de cargos políticos a discussão sobre as mudanças do sistema
político acabam contaminadas pelas disputas de poder em curso, da parte da academia
também não há produção de conhecimento suficiente para alimentar o debate informado na
sociedade civil. Desse modo, falta na avaliação sobre o financiamento público de campanha
formulações sistêmicas e imparciais que possam antever a adoção desse sistema ao caso
brasileiro, com todas as suas interações com as demais variáveis do sistema político, como
a dinâmica de funcionamento do Congresso Nacional e sua relação com o Presidente da
República.
De qualquer maneira, os estudiosos e políticos que se propõem refletir sobre
esse problema apontam algumas preocupações prévias acerca do funcionamento do
financiamento público de campanha no sistema político brasileiro. Uma primeira
preocupação, mesmo de quem é a favor do financiamento público, é a interação do modelo
de financiamento com o sistema de eleição parlamentar. Nesse sentido, o argumento é que
o financiamento público exclusivo só faz sentido se houver a adoção do voto distrital
(majoritário) ou a manutenção do sistema proporcional, mas com a adoção do voto em lista
fechada.
No caso do voto distrital, ou seja, a eleição majoritária em distritos
uninominais, argumenta-se que seriam reduzidos a área geográfica e a população de
eleitores da campanha, tornando a eleição mais barata e eliminando a disputa entre
candidatos do mesmo partido. O voto distrital uninominal, entretanto, embora não seja esse
o objeto específico de análise deste trabalho, parece um modelo inadequado para o caso
brasileiro, em razão da diversidade social brasileira e da pouca permeabilidade desse

sistema à representação das minorias, por ser o voto distrital um sistema eleitoral pensado
para fabricar maiorias.
No caso do voto proporcional em lista fechada, parte das propostas dos
deputados Ronaldo Caiado (DEM) e Henrique Fontana (PT), como a posição de cada
candidato na lista é predefinida pelo partido, os candidatos não teriam incentivo algum a
disputar os votos dos eleitores entre si e todos passariam a pedir voto para a lista do partido.
A adoção da lista fechada também é condição necessária para o funcionamento do modelo
de controle de contas pressuposto no financiamento público exclusivo, já que o ponto forte
da proposta é que o órgão de controle não teria mais necessidade de analisar as contas de
cada candidato isoladamente, pois todos os recursos seriam repassados aos partidos, que
gerenciariam a campanha de toda a lista. Caso se adote o modelo de financiamento público
sem adoção da lista fechada, os candidatos do mesmo partido continuariam concorrendo
entre si e, portando, disputando os recursos públicos dentro do partido e os recursos de
fontes privadas, neste caso por financiamento ilegal.
Como o sistema eleitoral opera com interdependência entre seus
subsistemas, a adoção do financiamento público requer a lista fechada ou voto distrital e
estes, por sua vez, requerem mudanças significativas na organização interna dos partidos.
Isso porque, se o único candidato do partido no distrito, no caso do voto distrital, ou se a
formação da lista de candidatos, no caso do voto em lista, é decidido internamente, numa
etapa prévia às eleições, é preciso que os partidos tenham regras claras e democráticas para
essas escolhas, seja por meio da realização de convenções, seja por meio de prévias
partidárias, sob o risco de transformarem-se os partidos em propriedade de pequenos
grupos, com engessamento e privatização de todo o sistema político.
Outro risco do deslocamento da disputa entre candidatos da mesma legenda
para o interior dos partidos é o deslocamento de todas as distorções do sistema político
atual (corrupção, abuso do poder econômico, compra de votos, etc) para dentro dos
partidos. Isso porque, caso não haja regras claras que garantam competitividade, equidade e
transparência no processo de definição dos candidatos, os mesmos atores que hoje atuam na
corrupção e na fraude do processo eleitoral farão isso no interior dos partidos no período
das prévias. Em outras palavras, já que os grandes financiadores de candidatos não poderão

subverter o processo eleitoral financiando os candidatos, farão isso financiando os précandidatos.
É preciso mencionar, finalmente, que, ainda que a proposta de financiamento
público de campanha apresente um modelo mais simples de prestação de contas, em que
apenas os cerca de quarenta partidos e não mais os milhares de candidatos terão de prestar
contas, o sistema só funcionará se houver melhoria significativa na capacidade dos órgãos
de controle e de aplicação de penalidades. Há caminhos diferentes para esse fim. Um deles
é a adequação dos órgãos da Justiça Eleitoral para que adquiram capacidade técnica e
competência jurídica efetiva para julgar com rigor as contas dos partidos. Outra
possibilidade, aventada por alguns especialistas, é a transferência da competência de
julgamento das contas eleitorais para os tribunais de contas ou, ainda, a criação de um
órgão específico para este fim, com independência, capacidade jurídica e corpo técnico
adequado para a missão de apreciar e julgar as contas dos partidos.
Seja qual for a solução institucional adotada, o certo é que a existência de
um órgão de contas independente e efetivo na análise dos gastos de campanha é condição
necessária, embora não suficiente, para o bom funcionamento do financiamento público de
campanhas.

8. Considerações Finais
As discussões em torno da necessidade de reforma do sistema político
brasileiro passam, necessariamente, pela definição do modelo de financiamento das
campanhas eleitorais. Tanto a literatura especializada quanto as experiências dos países
oferecem diversas variações, que podem ser classificadas em três grandes modelos básicos:
o financiamento exclusivamente privado, o financiamento misto e o financiamento
exclusivamente público.
O modelo de financiamento misto adotado pelo Brasil apresenta uma série
de anomalias, entre elas o excesso de influência do poder econômico sobre os resultados
das eleições, a corrupção oriunda da relação promíscua entre financiadores e financiados, a
falta de transparência sobre os gastos de campanha, os gastos ilícitos por meio de “caixa

dois”, a incapacidade do controle efetivo pelos órgãos do Estado e a descrença da
população no sistema político.
Os debates sobre a reforma do sistema de financiamento giram basicamente
em torno da manutenção do sistema atual, com financiamento parcialmente público e
parcialmente privado, e a adoção do modelo de financiamento puramente público, já que
praticamente não há defensores do sistema puramente privado.
A adoção do sistema de financiamento público exclusivo pode, em tese,
trazer benefícios ao sistema eleitoral brasileiro, já que sua adoção tende a tornar as
campanhas mais baratas, a diminuir ou eliminar a influência do poder econômico nas
eleições, a fortalecer os partidos e a melhorar o sistema de controle e de transparência.
No entanto, para que o sistema de financiamento possa, de fato, garantir uma
competição política aberta, livre e equitativa, e contribuir para fortalecer a confiança
pública nos partidos, na política e na democracia é preciso que se tomem algumas
precauções, para que a reforma do modelo de financiamento eleitoral esteja em harmonia
com outros aspectos do sistema político.
Assim, são requisitos básicos para a adoção do financiamento público de
campanha que também se adote o voto distrital uninominal ou o voto proporcional em lista
fechada. Uma vez adotada uma dessas duas opções, é fundamental para a saúde do sistema
que sejam estabelecidas regras claras, transparentes e democráticas para a escolha dos
candidatos. Em qualquer caso, também como requisito para o funcionamento do sistema de
financiamento público e para garantia de transparência e efetividade do controle, é
fundamental que se faça mudanças no sistema de prestação de contas, seja pela adequação
da Justiça Eleitoral para que possa exercer essa função com efetividade, seja pela
transferência de suas funções para outro órgão mais qualificado para a apreciação das
contas dos partidos.
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