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Resumo 
 

O objeto de estudo neste trabalho monográfico consiste na análise da relação existente entre o 
modelo de financiamento de campanhas eleitorais e representação política, levando-se em 
consideração a cultura patrimonialista existente no Brasil. Qualificar a relação de interesse 
existente entre candidatos e financiadores de campanhas eleitorais no Brasil é um dos 
pressupostos para se identificar a relação causal que existe entre modelos de financiamento de 
campanhas e qualidade da representação política. A análise do significado do termo 
“representação política” juntamente com a análise do processo histórico-cultural brasileiro, 
apontado em estudos sociológico-políticos, dão uma indicação dessa relação de interesse. 
Somado a isso, o peso das circunstâncias para que uma campanha eleitoral, atualmente, seja bem 
sucedida, como o requisito de muita verba para a campanha. Esses são os ingredientes principais 
necessários para que o poder econômico possa descaracterizar a democracia representativa no 
Brasil pelo desvirtuamento da representatividade política. Como resultado de uma relação 
indevida entre público e privado, temos, no mundo todo, especialmente no Brasil, sucessivos 
escândalos ligados à corrupção política, sempre tendo como pano de fundo a arena eleitoral que 
precisa de muito dinheiro para viabilizar suas campanhas. Por isso, o problema de pesquisa tem 
como eixo a seguinte questão: o financiamento privado de campanhas, ainda que embutido em 
modelo misto, afetaria a representatividade política no Brasil? Uma vez que estamos assentados 
em um sistema democrático representativo, governo do povo, essa questão é central. O 
financiamento público exclusivo de campanhas, suportado por medidas legais que impedissem a 
entrada de capital privado, é o modelo, ao menos teórico, que extirparia essa influência negativa 
do privado sobre a res publica do Brasil. Com isso, não pretendemos afirmar que o modelo de 
financiamento público exclusivo é a melhor opção ou é o que deve ser adotado no Brasil, para 
isso teríamos que ponderar tantos outros fatores igualmente importantes e avaliá-los de maneira 
sistêmica. Conclui-se que no aspecto da qualidade da representatividade política, o modelo 
teórico que mais contribui é o de financiamento público exclusivo, por sua característica de 
impedir qualquer entrada de capital privado em campanhas eleitorais. 

 

Palavras-Chave: financiamento público; financiamento eleitoral; representação política; 

patrimonialismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho monográfico visa contribuir para o debate sobre a qualidade da democracia 

representativa no Poder Legislativo federal do Brasil, em circunstâncias onde o poder econômico 

pode interferir no processo de escolha dos representantes do povo. Tal interferência leva até 

mesmo à possibilidade de predizer o resultado do pleito eleitoral, pela observação do orçamento 

de campanha de cada candidato. Dessa forma contaminando o processo de escolha pelo princípio 

da representatividade. 

O objeto desse estudo consiste na realização de pesquisa bibliográfica sobre o financiamento 

público de campanhas e a representação política, identificando a relação existente entre ambos. 

No escopo da pesquisa mencionada, deu-se relevância especial a estudos empíricos acerca do 

assunto, com levantamentos realizados nas últimas décadas sobre o custo das eleições e a fonte 

dos recursos. Destacamos a pesquisa realizada por David Samuels (2003), que identifica a classe 

empresarial como protagonista de campanhas eleitorais, em detrimento do cidadão comum. Seu 

estudo constata que na campanha presidencial de 1994, 96,9% das doações de campanhas 

realizadas, vieram de empresas privadas. 

Esse tema é muito debatido na política nacional e na academia. Dentre outros aspectos, 

questiona-se a representatividade dos políticos, frente a um processo eleitoral fortemente 

influenciado pelo poder econômico. De um lado estão aqueles que postulam que o financiamento 

público exclusivo seria a alternativa mais viável no contexto atual por propiciar isonomia na 

disputa eleitoral, dados os sucessivos escândalos sempre relacionados com o capital privado em 

campanhas eleitorais, a necessidade de isonomia na questão orçamentária da campanha dos 

postulantes e a ineficiência da tese de que a participação do capital privado incentivaria o 

exercício da cidadania pela doação feita pelos cidadãos. Do outro lado, os que defendem o 

financiamento privado argumentam que o financiamento público não solucionaria a problemática 

do “caixa dois”, poderia inclusive aumentar. Propugnam também que o custo das eleições, que é 

muito alto, seria impositivamente debitado no bolso do cidadão, o que elevaria a carga tributária, 
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ou então debilitaria ainda mais o orçamento do Estado que deixaria de investir, por exemplo, em 

saúde, educação, construção de estradas e demais obras de infra-estrutura, para custear despesas 

eleitorais. Além dessas posições antagônicas, existe uma posição de intercessão que postula a 

continuidade do sistema misto, mas com modificações de maneira a adequar-se à realidade de 

crise do sistema eleitoral tal como está. 

O problema de pesquisa tem como eixo a seguinte questão: O financiamento privado de 

campanhas, ainda que embutido em modelo misto, afetaria a representatividade política no 

Brasil? Uma vez que estamos assentados em um sistema democrático representativo, que 

essencialmente deve ser governo do povo, essa questão é central. Tanto mais se considerarmos 

nossa formação histórica, desde o Brasil colônia, em que caminhamos a passo lento devido o 

peso de uma cultura política patrimonialista que confunde o público com o privado. No âmbito 

econômico, a questão adquire ainda mais relevância. Considerando-se que aqui a concentração de 

renda tem uma das maiores taxas do planeta, o risco de elitizar a representação política, é ainda 

maior. 

A reflexão sobre este problema de pesquisa nos indicará, a partir do pressuposto teórico da 

importância da representatividade para o sustento da democracia indireta, qual a gravidade da 

implantação de um modelo de financiamento de campanha para a saúde da democracia 

representativa do Brasil, que é única no mundo por suas especificidades culturais. 

Para responder ao problema de pesquisa, objetivamos qualificar a relação de interesse existente 

entre o candidato e os financiadores de campanha - conforme estudos empíricos o capital que 

elege os candidatos no Brasil é o advindo de pessoas jurídicas. A partir disso refletiremos sobre o 

impacto deste financiamento na representatividade democrática, considerando o contexto sócio-

cultural brasileiro. 

A principal crítica ao financiamento privado em eleições é o fato de poder resultar num 

comprometimento da autoridade eleita com os seus financiadores. Daí resultando interferências 

em favor de interesses da organização doadora. O que não é algo incomum no contexto da 

realidade política nacional. Devido à necessidade de dinheiro para construção de uma 

candidatura, deparando-se o candidato com possibilidade de financiamento de sua campanha 
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eleitoral por empresas, estas o farão com objetivos bem definidos – maximizar lucros. Empresas 

existem para gerar lucro e permanecem existindo porque geram lucro. O seu fim último é ter 

lucro, pois de outra forma não sobrevivem. Desta maneira, via de regra, irão patrocinar 

campanhas políticas com o objetivo mediato, na melhor das hipóteses, de eleger defensores seus 

no parlamento. Na pior hipótese, lucrar com práticas patrimonialistas, como fraudes em licitações 

públicas. Produtoras de cigarro apoiarão, e com a força do capital provavelmente elegerão, 

defensores da indústria do cigarro. 

Neste contexto o pressuposto é que a democracia é enfraquecida, pois a representatividade deixa 

de ser do eleitor, e passa-se à representatividade dos financiadores de campanhas eleitorais, numa 

espécie de plutocracia, incorrendo-se por conseqüência em um desequilíbrio de disputa, onde o 

alto custo de campanhas é inviável ou mesmo proibitivo para a maior parte dos cidadãos que 

desejem disputar eleições, salvo se conseguirem financiadores para apadrinharem suas 

campanhas. 

Nessa ordem de idéias, é oportuno argumentar que somente o financiamento público exclusivo de 

campanhas, ou mesmo o financiamento misto com diversas características que impeçam a entrada 

vultosa de capital privado e a entrada de capital de empresas, provavelmente não afastaria o 

abuso do poder econômico da arena eleitoral. Entretanto, pressupõe-se que aumentaria o grau de 

autonomia dos candidatos, posto que o financiamento é critério preponderante para a viabilização 

de uma eleição. Nesse cenário, os grupos de interesses precisariam agir de maneira mais 

ideológica, em detrimento da cooptação por apadrinhamento de candidaturas. 

Outro aspecto a ser analisado é que em um contexto de baixa educação política do povo, o abuso 

do poder econômico, que ocorre com o financiamento privado de campanhas, constituir-se-ia em 

cenário propício para o enfraquecimento da democracia, na queda da qualidade da representação. 

Findando assim, por fazer prevalecerem nas urnas, aqueles candidatos cujo capital viabilizou 

através, por exemplo, do marketing em suas campanhas. Estes são alguns dos pressupostos 

relevantes, que se pretende analisar neste trabalho. 

Para o desenvolvimento do trabalho, na introdução faremos um apanhado geral dos assuntos 

pertinentes ao tema. O segundo capítulo, intitulado “um pouco de história”, tratará da história do 
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voto no Brasil. Em seguida abordaremos no terceiro capítulo a sociologia política brasileira sobre 

o aspecto da cultura patrimonialista com o intuito de nos aprofundarmos na especificidade 

cultural de nosso país para melhor avaliarmos as implicações de um determinado modelo de 

financiamento de campanhas na realidade nacional. No quarto capítulo, delimitaremos através de 

pesquisa bibliográfica, o conceito de representação política para no quinto capítulo fazermos uma 

explanação sobre a realidade do financiamento de campanhas no mundo. Após esses estudos 

fecharemos a posição sobre o aspecto da defesa da relevância da escolha do modelo de 

financiamento de campanha para a qualidade da representação política. 
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UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

 História do Sistema Eleitoral no Brasil 

 

Eleições existem no Brasil desde seu descobrimento, embora a legislação eleitoral, no que tange 

ao financiamento de campanhas, seja algo recente na história do nosso País. O instituto do voto, 

não como hoje o entendemos, surgiu em nossas terras desde os primeiros núcleos de povoadores, 

logo após a vinda dos colonizadores. Herdamos a tradição lusitana de eleger administradores dos 

povoados sob domínio luso. Nossos colonizadores, desde o início realizavam votações para 

eleger os que governariam as vilas e cidades que fundavam. Os bandeirantes paulistas, por 

exemplo, quando chegavam ao local em que deveriam se estabelecer, primeiramente realizavam a 

eleição do guarda-mor regente. Somente após as eleições eram fundadas as cidades, já sob a 

autoridade de um governante local. Estas eram as eleições realizadas para governos locais. 

Eleições como as acima descritas foram realizadas até a Independência. A primeira aconteceu em 

1532, para escolha do Conselho Municipal da Vila de São Vicente/SP. Com o passar do tempo, 

através das pressões populares, do crescimento econômico, e da mudança da corte lusitana para o 

Brasil. Passou-se a exigir a participação direta de representantes brasileiros nas decisões da corte. 

Assim, em 1821, foram realizadas eleições gerais para escolher os deputados que iriam 

representar o Brasil nas cortes de Lisboa. Essas eleições duraram vários meses, devido a suas 

inúmeras formalidades, e algumas províncias sequer chegaram a eleger seus deputados. 

Ressalte-se que, nesse período, não se cogitava a problemática do financiamento de campanhas 

devido à baixa taxa demográfica das nações, ao grande filtro sobre quem votava, ao 

direcionamento do voto pelo poder de oligarquias e à inexistência de fontes de grandes gastos 

com campanhas, como o advento do marketing eleitoral. Nesse sentido, deduz-se a inexistência 

de legislação sobre financiamento de campanhas, posto que a legislação acompanha a evolução 

dos gastos de campanha, cujo crescimento, no nosso país e no mundo todo, é algo recente. 
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As primeiras eleições regulares no Brasil, destinadas a elegerem os deputados às cortes de 

Lisboa, em que os eleitos iriam redigir e aprovar a primeira Constituição da Monarquia 

Portuguesa, seguiram as determinações da Constituição espanhola de 1812, adotada para o Reino 

Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Devido a inúmeras formalidades, essas eleições duraram 

vários meses. Algumas províncias não chegaram a eleger seus representantes. 

Em 25 de março de 1824, D. Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que 

determinava que o Poder Legislativo fosse exercido pela Assembléia Geral, formada por Câmara 

dos Deputados e Senado, e instituiu eleições indiretas e em dois graus, estabelecendo o voto 

censitário. 

A primeira Lei Eleitoral do Império, de 1824, manda proceder à eleição dos deputados e 

senadores da Assembléia Geral Legislativa e dos membros dos conselhos gerais das províncias. 

A votação foi feita por lista assinada pelos votantes, que continha tantos nomes quantos fossem 

os eleitores que a paróquia deveria dar. Neste período não havia eleição para chefe do Poder 

Executivo, nem do Poder Moderador, pois este era exercido pelo Imperador. Também não havia 

eleições para os Governadores das Províncias, pois estes eram indicados.  

Até 1828, as eleições para os governos municipais obedeceram às chamadas Ordenações do 

Reino, que eram as determinações legais emanadas do rei e adotadas em todas as regiões sob o 

domínio de Portugal. No princípio, o voto era livre, todo o povo votava. Com o tempo, porém, 

ele passou a ser direito exclusivo dos que detinham maior poder aquisitivo, entre outras 

prerrogativas.  

Em 1855, foi instituído o voto distrital, por meio da chamada Lei dos Círculos. Em seguida, em 

1875, veio a chamada “Lei do Terço”, que tem esse nome devido, segundo esta lei, o eleitor votar 

em dois terços do número total dos que deveriam ser eleitos. Esta lei destacou-se na época por ter 

introduzido a justiça comum no processo eleitoral e pela criação do título eleitoral. 

Em 1881, o decreto nº 3.029, conhecido como “Lei Saraiva”, que teve como redator final o 

Deputado Rui Barbosa, estabeleceu avanço por termos, pela primeira vez, eleições diretas com o 

objetivo de diminuir abusos e fraudes das eleições indiretas até então vigentes. Entretanto, tal lei 

causou um retrocesso quanto ao princípio da universalidade do voto, pois com as restrições ao 
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direito de voto feitas pela lei Saraiva, o número de votantes caiu para 145.296 (1,5% da 

população), enquanto que até então o número de eleitores era de 1.114.066 (12% da população). 

No período imperial não consta, nem na Constituição de 1824, nem nos demais atos normativos 

do período que regulamentaram as eleições, nenhuma referência a financiamento de campanhas. 

Com a Proclamação da República veio um novo período na nossa legislação eleitoral, inspirada 

em modelo norte-americano. A primeira inovação eleitoral trazida pela República foi a 

eliminação do "voto censitário", que apesar de pretender ampliar a universalidade do voto, não 

obteve grandes mudanças na participação eleitoral que continuou baixa, pois o voto permaneceu 

proibido a, por exemplo, analfabetos, que no período eram mais de 60% da população. 

Neste período vigorou a chamada "política dos governadores", montada por Campos Salles, em 

que: o presidente da República apoiava candidatos indicados pelos governadores nas eleições 

estaduais e estes apoiavam o indicado pelo presidente nas eleições presidenciais. O plano passava 

pela ação dos “coronéis”, que manipulavam o eleitorado regional, fazendo a propaganda dos 

candidatos oficiais, fiscalizavam o voto dos eleitores, que não era secreto, e a apuração. Chegava-

se assim, quase sempre, a um resultado previsível. Hoje também temos uma certa previsibilidade 

que é dada pelo coronel “poder econômico”.  Não pelo uso do atualmente famigerado “caixa 

dois”, mas pelo uso da força. Assim era grande o poder de intervenção do governo nas eleições. 

Neste período, existia ainda a Comissão de Verificação de Poderes do Congresso que consistia, 

na realidade, em negação da verdade eleitoral, pois representava a etapa final de um processo de 

aniquilamento da oposição, chamado de "degola", executado durante toda a República Velha. 

Em 1916, na vigência da política do café com leite, o então Presidente mineiro, Wenceslau Brás, 

preocupado com o rigor do processo eleitoral, sancionou a Lei nº 3.139, que entregou ao Poder 

Judiciário a responsabilidade pelo alistamento eleitoral. Muitos percebem aqui o ponto de partida 

para a criação da Justiça Eleitoral, que ocorreu em 1932. 

Também no período da República Velha não consta, nem na Constituição de 1891, nem nos atos 

normativos do período, qualquer referência a financiamento de campanhas, pelos motivos 

expostos no início deste capítulo. 
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Com a revolução de 1930 que defendia a bandeira da moralização do sistema eleitoral, pela 

“verdade da representação”, veio em 1932 a criação do Código Eleitoral que criou a Justiça 

Eleitoral, com responsabilidade por todos os trabalhos eleitorais, desde o alistamento, 

organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento até a proclamação dos 

eleitos.  

O Código trouxe também o voto feminino, o voto secreto e o sistema de representação 

proporcional. Houve ainda aqui a inovação na legislação eleitoral que pela primeira vez fez 

referência a partidos políticos.  

Em 1935, foi promulgado nosso segundo Código Eleitoral, a Lei nº 48, que substituiu o primeiro 

Código sem alterar as conquistas até aqui conseguidas. 

Com o Golpe de Estado de 1937,  que instituiu o Estado Novo,  tivemos um grande retrocesso em 

nosso Sistema Eleitoral nacional. Neste período Getúlio Vargas, sustentado por setores 

conservadores, anuncia, a "nova ordem" do país. Outorgando a Constituição de 1937, que 

extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos políticos existentes e suspendeu as eleições livres. 

A Justiça Eleitoral só foi restabelecida no fim do período do Estado Novo, com o Decreto-Lei nº 

7.586 de 1945, conhecido como Lei Agamenon, que regulou o alistamento eleitoral e as eleições 

em todo o país. 

Neste período que vai de Revolução de 30 ao final Estado Novo, o assunto do financiamento de 

campanhas também não é pautado nem na Constituição de 1934, nem na legislação da época. 

A partir de 1945, temos a Justiça Eleitoral reinstalada e a volta do período democrático. Nessa 

nova fase republicana é Promulgada a Constituição, em 18 de setembro de 1946, e a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal passaram a funcionar como Poder Legislativo ordinário. A 

Constituição de 1946 reinstitui no texto constitucional a Justiça Eleitoral como órgão do Poder 

Judiciário. 

Ao longo deste período há um grande crescimento na participação eleitoral. O voto cresce em 

importância, o Presidente da República é eleito pelo voto direto do povo, e em número de 

votantes, com um percentual cada vez maior da população participando do processo democrático. 
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Em 1955, a Lei nº 2.250 instituiu a folha individual de votação. Com isso o eleitor ficou fixo na 

mesma seção eleitoral e aboliu-se a fraude do uso de título falso ou de segunda via obtida de 

modo doloso. Outra alteração feita ao Código Eleitoral de 1950 foi a adoção da "cédula única de 

votação". A cédula oficial preservou o sigilo do voto, facilitou a apuração dos pleitos e contribuiu 

para combater o poder econômico, liberando os candidatos de vultosos gastos com a impressão e 

a distribuição de cédulas. 

Neste período da República Nova, tivemos na legislação de então o início da preocupação com o 

problema do financiamento de campanhas. No Código Eleitoral de 1950, Lei nº 1164, consta no 

Título II “Dos Partidos Políticos”, Capítulo V “Da contabilidade e das finanças dos Partidos 

Políticos”, por exemplo, vedações para contribuição de campanhas. Ficam impedidos de doar: 

entidades estrangeiras; autoridades públicas e empresas de economia mista ou concessionárias. 

Na sequência do período da República Nova, tivemos mais um retrocesso em nosso Sistema 

Eleitoral. Veio o período do Regime Militar, que durou da deposição de João Goulart (1964) à 

eleição de Tancredo Neves (1985), no qual se registra uma sucessão de atos normativos, dentre os 

quais os atos institucionais, com os quais o Regime Militar moveu o processo eleitoral ao sabor 

de seus interesses, para obtenção de uma maioria favorável ao governo. Por isso, foi alterada a 

duração de mandatos, cassaram-se direitos políticos, decretaram-se eleições indiretas para 

presidente da República, governadores dos estados e prefeitos de municípios considerados de 

interesse da segurança nacional. Instituíram-se as candidaturas natas, o voto vinculado, as 

sublegendas e alterou-se o cálculo para o número de deputados na Câmara, com base ora na 

população, ora no eleitorado, reforçando assim o poder discricionário do governo. 

Durante esta fase de ditadura militar, surgem sinais claros de preocupação por controlar o abuso 

do poder econômico nas eleições. A emenda constitucional de nº 14 de 1965, versa sobre abuso 

de poder econômico, tornando inelegíveis os que fizessem uso deste abuso. 

A Lei nº 4.737, Código Eleitoral de 1965, ainda em vigor, versa que os abusos de poder 

econômico serão coibidos e punidos. Apesar de não estabelecer penalidades. 

Com a Lei nº 5.682 de 1971, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, foram introduzidas novas 

vedações às elencadas no Código Eleitoral de 1950. Com a Lei Orgânica, as empresas privadas 
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de finalidade lucrativa e as entidades sindicais ou de classe, também não podiam financiar 

campanhas. A Lei também estabeleceu a necessidade de limites de gastos para campanhas, mas 

deixou a cargo dos partidos estabelecerem seus próprios limites. Esta Lei criou ainda o Fundo 

Partidário vigente até os dias atuais. 

Em 1984, A Emenda Dante de Oliveira, que propunha eleição direta para presidente e vice-

presidente da República, foi rejeitada no Congresso. Assim, o primeiro civil eleito após o período 

de exceção se deu, em 1985, ainda indiretamente. Mas ainda em 1985, a Emenda Constitucional 

nº 25 alterou a Constituição Federal e restabeleceu eleições diretas para presidente e vice-

presidente da República, bem como: eleições para deputado federal e para senador, para o 

Distrito Federal; eleições diretas para prefeito e vice-prefeito das capitais dos estados, municípios 

considerados de interesse da segurança nacional e das estâncias hidrominerais. Esta emenda 

aboliu a fidelidade partidária e revogou o artigo que previa a adoção do sistema distrital misto. 

A curva de crescimento do eleitorado brasileiro acentuou-se a partir da década de 1980 atingindo 

nessa década 50% da população e saltando para 65% da população no ano de 1996. Dessa forma 

as eleições em nosso país são cada vez maiores em número de votantes.  

Nossa atual Constituição manteve a inelegibilidade por abuso de poder econômico e definiu 

procedimento para impugnação de mandato quando comprovado o abuso. Tratou dos partidos 

políticos, deixando de concebê-los como órgãos públicos, assegurando-lhes a utilização de 

recursos do fundo partidário. 

Já as primeiras eleições da redemocratização revelaram a necessidade de uma legislação mais 

consistente e elaborada sobre financiamentos de campanhas. Percebe-se esta necessidade desde o 

“esquema PC”, que levou ao impeachment do Presidente Fernando Collor, até a recentemente 

noticiada pela mídia “operação caixa de pandora”, envolvendo dentre outros, o governador do 

Distrito Federal, senhor José Roberto Arruda, que preso, veio a renunciar o mandato para não 

perder seus direitos políticos. 

No que se refere direta ou indiretamente a financiamento de campanhas, desde a 

redemocratização foram editadas várias leis em busca do aperfeiçoamento do sistema eleitoral. A 

começar pela lei 8.713 de 1993, primeira lei pós impeachment do Presidente Collor, que 
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acolhendo algumas das propostas da CPI que culminou no impeachment, aumentou a 

possibilidade de fiscalização de gastos de campanhas, definiu melhor as penalidades, estabeleceu 

limites para doações de recursos por parte de empresas, aumentou o rigor na punição dos abusos, 

definindo, por exemplo, como crime eleitoral a doação e gasto de recursos acima do definido em 

lei. 

Em seguida, em 1995, veio a lei 9.096, que além de consolidar a lei 8.713 de 1994, reformulou o 

fundo partidário. Depois, em 1997, veio a lei 9.504 que sacramentou a importância da justiça 

eleitoral na fiscalização dos gastos garantindo-lhe os poderes para tal. Entretanto a lei 8.713 

retrocedeu, no objetivo de coibir o abuso do poder econômico, ao descriminalizar doações ou 

gastos acima dos permitidos por lei. 

 

História dos Partidos políticos no Brasil 

 

A primeira vez que se usou o termo partido político no Brasil, foi por ocasião da Independência 

quando se falou em partido português e partido brasileiro. Também faz parte das origens de 

partidos políticos no Brasil as disputas de duas famílias paulistas, a dos Pires e a dos Camargos. 

Com o uso de força e violência, estes foram os primeiros “partidos” políticos rivais. Entretanto, a 

expressão "partido político" só passou a constar nos textos legais a partir da Segunda República. 

Até então, só se falava em "grupos". 

O sistema partidário brasileiro estabeleceu-se durante o Segundo Reinado (1840-1889). 

Conforme informações do TSE, no Brasil temos sete fases partidárias. A primeira foi a fase 

monárquica, que começou em 1837. As rebeliões da regência permitiram o surgimento de dois 

grandes partidos – o Conservador e o Liberal –, que dominaram o cenário político até o fim do 

Império. Mais ao final do período imperial surgiram também o Partido Progressista e o Partido 

Republicano que, completando o quadro partidário do Império, se organizaram para defenderem 

a queda da monarquia. O partido Conservador, o Liberal e o Republicano foram o que tiverem 

maior duração em nossa história. 
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Na segunda fase, durante a Primeira República, ou República Velha, de 1889 a 1930, surgiram 

partidos estaduais, que surgiram a partir da transformação dos clubes republicanos em partidos 

republicanos. Existia um partido republicano em cada estado, sendo que a política nacional era 

dominada pelo Partido Republicano de São Paulo (PRP) e pelo Partido Republicano de Minas 

Gerais (PRM). Estes compunham o chamado sistema “Café com Leite”. Neste período as 

tentativas de criação de partidos nacionais não vingaram, prevalecendo os partidos regionais. Os 

partidos nacionais vieram somente na Segunda República, devido à decadência o sistema “Café 

com Leite” com a vitória alcançada na revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas. Sendo 

portanto esta a terceira fase partidária. Nos quinze anos seguintes temos um vácuo na atividade 

político-partidária, com exceção ao período de 1933 a 1937 em que houve alguma atividade 

partidária nos moldes até então vigentes.  

A Quarta República trouxe, com a redemocratização em 1945, o pluripartidarismo e a 

exclusividade da apresentação dos candidatos pelos partidos políticos. Assim se deu a quarta fase 

partidária do País, ocorrendo uma explosão de multipartidarismo com 13 legendas. Este período 

foi marcado com o retorno do Estado de direito, com a Constituição de 1946. Finalmente, 

iniciou-se no Brasil a organização de partidos nacionais. Sendo que dos treze partidos que havia 

em boa parte deste período, somente três (PSD, UDN e PTB) eram grandes partidos, com 

abrangência nacional. 

Com o golpe militar, em 1964, temos a quinta fase partidária, com o bipartidarismo, a Arena e o 

MDB. A sexta fase partidária se deu ainda no regime militar com a reforma de 1979, que, 

imitando o sistema alemão, condicionou a atuação dos partidos ao alcance de um mínimo de base 

eleitoral, com isto criou um novo pluripartidarismo “moderado”, com cinco ou seis partidos. 

A sétima e atual fase começou em 1985, com a Emenda Constitucional nº 25, que possibilitou o 

alargamento do pluripartidarismo, que ocorreu mais intensamente a partir de 1989. A atual 

constituição brasileira garante ampla liberdade partidária. Hoje há 27 (vinte e sete) partidos 

registrados no site do TSE (2010), conforme tabela a seguir: 

 



22 
 

 Sigla Nome Presidente Nacional  Nº 

1 PMDB 
Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro 

Michel Temer  15 

2 PTB Partido Trabalhista Brasileiro 
Roberto Jefferson Monteiro 
Francisco 

14  

3 PDT Partido Democrático Trabalhista Carlos Lupi 12  

4 PT  Partido dos Trabalhadores José Eduardo de Barros Dutra 13 

5 DEM Democratas Rodrigo Maia  25 

6 PCdoB Partido Comunista do Brasil José Renato Rabelo 65 

7 PSB Partido Socialista Brasileiro Eduardo Campos 40 

8 PSDB 
Partido da Social Democracia 
Brasileira 

Sérgio Guerra 45 

9 PTC Partido Trabalhista Cristão Daniel S. Tourinho 36 

10 PSC Partido Social Cristão Víctor Jorge Abdala Nósseis 20 

11 PMN  Partido da Mobilização Nacional Oscar Noronha Filho 33 

12 PRP Partido Republicano Progressista 
Ovasco Roma Altimari 
Resende 

44 

13 PPS Partido Popular Socialista Roberto Freire 23 

14 PV Partido Verde José Luiz de França Penna 43 
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15 PTdoB Partido Trabalhista do Brasil Luis Henrique de Oliveira 70 

16 PP Partido Progressista Francisco Dornelles 11 

17 PSTU 
Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado 

José Maria De Almeida 16 

18 PCB Partido Comunista Brasileiro Ivan Martins Pinheiro* 21 

19 PRTB 
Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro 

José Levy Fidelix da Cruz 28 

20 PHS Partido Humanista da Solidariedade Paulo Roberto Matos 31 

21 PSDC Partido Social Democrata Cristão  José Maria Eymael 27 

22 PCO Partido da Causa Operária Rui Costa Pimenta 29 

23 PTN Partido Trabalhista Nacional  José Masci de Abreu 19 

24 PSL Partido Social Liberal Luciano Caldas Bivar 17 

25 PRB Partido Republicano Brasileiro  Vitor Paulo Araújo dos Santos 10 

26 PSOL Partido Socialismo e Liberdade Heloisa Helena  50 

27 PR Partido da República Sérgio Victor Tamer  22 

(*) Nos termos do § 1º do Art. 58do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de secretário geral do comitê 
central e de secretário político dos comitês regionais e municipais equiparam-se ao de presidente do comitê respectivo. 

 

TABELA 4 : Partidos políticos do Brasil. Fonte: (TSE, 2010) 
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CULTURA PATRIMONIALISTA 1 

 

Para grande parte dos teóricos da política nacional, o Brasil de hoje formou-se a partir de suas 

origens pós descobrimento, sob influência portuguesa, através de processo histórico de viés 

patrimonial. 

Escrevemos este capítulo sobre o patrimonialismo no Brasil por entender que este tema responde 

à questão do grande risco do uso do capital privado em pleitos eleitorais quanto à cobrança por 

benesses no pós eleição por parte dos financiadores das campanhas vitoriosas no Brasil, dada a 

cultura política patrimonialista que reina no País. 

Para tratarmos de assunto tão repisado e caro à sociologia política nacional, resolvemos cobrir-

nos contra qualquer risco de incompletude ou excessos desnecessários. Para isso, utilizando o 

artigo “Patrimonialismo e formação do Estado brasileiro: uma releitura do pensamento de Sérgio 

Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Oliveira Vianna” de Daniel Barile da Silveira, 

discorreremos neste capítulo apoiando-nos em três colunas mestras do edifício patrimonialismo. 

A saber: Raymundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna. Tudo isso, sobre o 

alicerce dado por Max Weber a cerca do tema. 

Tendo em vista nossa história nacional, desde a colonização, segundo Faoro, somos um povo que 

trata a coisa pública como se fosse privada. De tal forma este modo de ser e atuar do brasileiro 

desenvolveu-se ao longo destes cinco séculos que o Brasil atual é tido por Faoro como resultado 

de um processo histórico de continuadas práticas patrimonialistas. Desse modo, a gravidade do 

tema radica em todo o comportamento sociológico e político nacional. 

                                                 

1 Este capítulo foi pensado e escrito em sua essência a partir de dois artigos: (1) BARILE, Daniel. Patrimonialismo 
e formação do estado brasileiro: uma releitura do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e 
Oliveira Vianna. 20p.Disponível em:    
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Daniel%20Barile%20da%20Silveira.pdf Acesso em: 10 fev. 
2010. (2) Trabalho apresentado ao programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento – CEFOR. Brasília, maio de 2010. LINHARES NETO, D. Patrimonialismo nos dias de 
hoje.Brasília: , 2010.14p. 

 



25 
 

Daí extraímos o zelo que se deve ter ao definir um modelo de financiamento de campanha, posto 

que, no Brasil, diferentemente de países com modelos de domínio racional-legal, o peso do 

capital tende, por cultura patrimonialista, a ser a causa da eleição, não o povo. Ocorrendo isso, 

todo o sistema democrático estaria desequilibrado, pois sua essência de poder deixa de emanar do 

povo para emanar de um estamento, no dizer de Faoro, detentor do capital. 

 

Arcabouço conceitual weberiano 

 

O conceito de “patrimonialismo” encontra fundamentação primeira em Max Weber, renomado 

sociólogo alemão, que afirmava ser este um modelo de dominação tradicional em que o trato da 

coisa pública por parte da autoridade em poder confundia-se com o trato de seus bens privados. 

Dessa forma havia indistinção das esferas pública e privada. 

Para Weber o patrimonialismo é uma forma de dominação política. Mais especificamente é uma 

doutrina de exercício legítimo do poder político, cujo referencial teórico é a “dominação 

tradicional”. 

Após analisar o fundamento da legitimidade das ordens advindas da autoridade e sua respectiva 

obediência por parte dos súditos. Max Weber conclui que a obediência ao chefe político, em 

geral, é assegurada por um “sistema de dominação” disposto de três tipos de dominação legítima: 

dominação tradicional; dominação carismática; dominação racional-legal. 

Para entendermos o sistema de dominação weberiano, primeiramente devemos delimitar o 

conceito de “dominação” em Weber que está muito ligado ao conceito de “Poder”. O autor 

qualifica dominação (herrschaft) como “a probabilidade de encontrar obediência a uma norma de 

determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis” (Weber, 1999, p. 33 apud Barile, , 

p. 3) Enquanto que “Poder” (Match), em Weber, significa “toda a probabilidade de impor a 

própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento 

dessas legitimidades”. (Weber, 1999, p. 33 apud Barile, p. 3) Percebamos que o conceito de 

dominação apresentado em Weber, necessita de vontade de obedecer e interesse na obediência 
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para que seja legítimo, pois a dominação tem “probabilidade” de encontrar obediência, ao 

contrário do “poder” que impõe sua vontade mesmo contra resistências. 

Na dominação carismática, o carisma, baseado na devoção daquele que governa com autoridade, 

garante a legitimidade do domínio. Esta não pode ser delegada nem concedida, pois se dá pelo 

mérito individual do detentor do carisma. 

Na dominação racional-legal, também chamada burocrática, a legitimidade baseia-se em normas 

legais racionalmente definidas. Tem como características a impessoalidade e a burocracia. 

Para o escopo deste trabalho, nos concentraremos em determinar a dominação tradicional que se 

dá “[...] quando sua legitimidade repousa na crença na santidade de ordens e poderes senhoriais 

tradicionais.” (Weber, 1999, p. 148 apud Barile, 2010, p. 3) Sua crença na legitimidade do poder 

se dá por investidura de longa tradição, costumeira. Exemplos típicos de dominação tradicional 

são: monarquia (progenitura); gerontocracia (por serem mais velhos); patrimonialismo puro (por 

possuírem terras). Nesta dominação os súditos não obedecem a regras arbitrárias dos 

governantes, porém obedecem às regras costumeiras, obedecem por lealdade decorrente do 

reconhecimento do status do dono do poder. Neste último caso, pode ocorrer a obediência às 

ordens privadas do soberano, devido a uma legitimidade fruto de uma deferência vinda por 

tradição arraigada. Atualmente o sistema de castas da Índia é o que mais se aproxima do tipo 

“puro” de dominação tradicional estabelecido por Weber. 

Existem várias espécies de dominação tradicional. Além das citadas anteriormente, podemos citar 

o “patriarcalismo”: nesse caso o poder é determinado pelo pertencimento, segundo regras de 

sucessão, a determinada família. Para nosso estudo, importa especificar somente o 

“patrimonialismo”: tipo de dominação tradicional que se dá por meio de uma base de direito 

pessoal, que apesar de decorrente de laços tradicionais, obedece ao chefe por uma sujeição 

instável e íntima de origem consuetudinária – “porque sempre foi assim”. 

No patrimonialismo, como forma de dominação por uma autoridade, o governante exerce o poder 

político sobre determinado território, amparado por uma administração recrutada com base em 

critérios pessoais. Pautando-se na confiança, é feita a distribuição de cargos. 
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No Estado patrimonial a administração política é tratada pelo senhor como assunto pessoal, 

baseado em relações de confiança, assim como o patrimônio adquirido pelo tesouro do Estado 

através de emolumentos, impostos, é tratado como patrimônio privado do senhor governante. Por 

esse motivo o governante lida de forma privada com assuntos de Estado, eminentemente 

públicos. 

No patrimonialismo cunhado por Weber a organização política é eminentemente voltada a 

opiniões, posições pessoais do senhor, e não pautada em critérios racionais, fixados em normas 

impessoais. A ordem do senhor, respeitando-se os limites dos costumes, é inquestionável. Sobre 

esta ordem política inquestionável repousa o sustentáculo social, não sobre a sociedade civil. 

Nesses Estados, segundo Weber que cunhou expressões como “capitalismo de Estado”, a própria 

economia depende do Estado para se desenvolver. 

No modelo de dominação tradicional patrimonialista não há espaço para o indivíduo, enquanto 

centro de poder e decisão, recebedor de direitos e deveres; e o mais grave é que nesse cenário não 

há progresso nem desenvolvimento. Há um processo histórico circular, recorrente. Essa 

sociedade é estática, apenas resiste ao tempo. 

Portanto, é a partir desse escopo weberiano – apresentado aqui de forma muito sintética – que 

seguiremos com a abordagem formulada pelos autores brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda, 

Raymundo Faoro e Oliveira Vianna. 

 

Patrimonialismo em Sérgio Buarque de Holanda 

 

Em sua obra “Raízes do Brasil”, Sérgio Buarque de Holanda cunha a expressão “homem cordial” 

para significar o típico brasileiro. Homem de débil vida pública, incapaz de diferenciar seu 

interesse privado da dimensão pública que o cercava e envolvia. Utilizando um método rico em 

psicologia e história social, o autor apresenta de que maneira as características que, no dizer de 

Chico Buarque em sua música fado tropical, “todos nós herdamos do sangue lusitano” com a 

colonização, e deram forma a uma cultura patriarcal, com costume de subordinação à autoridade 

e retumbante descaso com assuntos referentes à res publica. 
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Essa cultura patriarcal precisaria morrer para que o Estado possa viver. Esse movimento de saída 

da esfera privada, particularista, familiar para a formação do Estado foi um processo que a 

maioria dos países desenvolvidos atravessou. O Brasil, não viveu essa construção do espaço 

público autônomo. Permanecendo na predominância de relações familiares, levando esses valores 

para a coisa pública. 

Para o autor de Raízes do Brasil, o brasileiro é propenso a aceitar de bom grado o modelo de 

dominação tradicional, que é retratado ao longo do livro: 

“[...] no alvará de 5 de janeiro de 1785, que mandava extinguir todas as manufaturas de 
ouro, prata, seda, algodão, linho e lã porventura existentes em território brasileiro, 
alegava-se que, tendo os moradores da colônia, por meio da lavoura e da cultura, tudo 
quanto lhes era necessário, se a isso ajuntassem as vantagens da indústria e das artes 
para vestuário, “ficarão os ditos habitantes totalmente independentes da sua capital 
dominante” (HOLANDA, 1995, p.107). 

O ponto central da tese de Sérgio Buarque de Holanda era o perfil do homem público nacional 

que, nascido sob forte presença de valores particularistas, familiares, patriarcais, trazia para suas 

atividades públicas comportamentos paternalistas: 

“[...] é possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das 
vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco 
acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da 
família aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. 
”(HOLANDA, 1995, p.146) 

Essa característica implicaria na dificuldade do indivíduo nacional, em geral, de tratar seus 

concidadãos de maneira formal, impessoal, pois os laços de pessoalidade – próprios de ambiente 

familiar – extrapolariam a esfera privada e desaguariam na pública: 

“[...] É bem ilustrativa a respeito a anedota referida por André Siegfried e citada em 
outras partes do livro, acerca do negociante de Filadélfia que verificou ser necessário, 
para conquistar um freguês no Brasil ou na Argentina, principiar por fazer dele um 
amigo.” (HOLANDA, 1995, p.133) 

Partindo desse dado sociológico, seria inerente ao brasileiro mediano essa propensão a uma vida 

política em conformidade com os valores familiares, pessoal e informal. Na cultura vigente seria 

de se estranhar um homem público que não beneficiasse os seus parentes e amigos quando 

estivesse no poder: 
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“A esse mesmo observador e fino psicólogo que é Alfred Rûhl chamou atenção, entre 
espanhóis, o fato de julgarem perfeitamente normal a aquisição de certo gênero de 
vantagens pessoais por intermédio de indivíduos com os quais travaram relações de 
afeto ou camaradagem, e não compreenderem que uma pessoa, por exercer 
determinada função pública, deixe de prestar a amigos e parentes favores dependentes 
de tal função.” (HOLANDA, 1995, p.134) 

 

 

Patrimonialismo em Raymundo Faoro 

 

O livro “Os donos do Poder” de Raymundo Faoro é tido como a obra mais refinada da teoria 

patrimonialista nacional. Trata-se de um marco teórico da conciliação entre dominação 

tradicional weberiana e a realidade da identidade política de nosso país. Para Faoro, encontramos 

na formação histórica do Brasil, especialmente no período colonial, a explicação para os 

infortúnios de nosso Estado. O autor analisa a estrutura patrimonialista enquanto herança lusitana 

por parte de nossos antepassados. Em sua leitura, o modelo institucional da Coroa Portuguesa foi 

estabelecido como padrão no Brasil para a Independência, o Império e a República. O 

patrimonialismo, para Faoro, caracteriza o desenvolvimento do Estado brasileiro através dos 

tempos. 

O autor gaúcho, embasado em Alexandre Herculano e em vasta documentação histórica, mostra 

que no Brasil, como em Portugal, as formações sociais se deram por forte presença do Estado na 

vida dos indivíduos. O modelo organizava-se pela vontade do príncipe que com os seus se 

apropriavam do Estado e que faziam uso deste em benefício próprio. A elite administrativa que 

governava com o príncipe constituía em Faoro, remetendo-se a Weber, o “estamento 

burocrático”, uma espécie de comunidade fechada de difícil ascendência ou descendência social, 

onde a sociedade está dividida conforme a posição social, o status; diferentemente das classes 

sociais, que são comunidades abertas cuja mobilidade se dá por fatores econômicos 

Raymundo Faoro postula que “os estamentos governam, as classes negociam”. Os estamentos 

“são órgãos do Estado, as classes são categorias sócias.” (FAORO, 1977, p. 47 apud Barile, 2010, 

p. 11) Nesta concepção os estamentos são os verdadeiros donos do poder, apropriando-se de 
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cargos e funções públicas, utilizando-se da máquina estatal em proveito próprio, para 

atendimento a interesses particulares. 

Faoro aponta o patrimonialismo no Estado brasileiro como centralizador e administrado em prol 

da camada que lhe infunde vida, destoando assim da matriz weberiana que concebe o 

patrimonialismo como descentralizado. Faoro relata inclusive que já no início, na formação de 

algumas vilas coloniais, havia um sistema cartorial para registrar, controlar e fiscalizar a 

produção rural. Não havia autonomia dos latifundiários para o exercício de suas atividades sem 

que estivessem sob a égide da Coroa. 

O povo brasileiro é retratado pelo autor como inerte na ordem política. Trata-se de uma sociedade 

sem cidadãos politizados, que não consegue se organizar, nem enfrenta o autoritarismo do 

comando político na esfera pública. 

“O que realmente fomos: nulos, graças à monarquia aristocrática! Essa monarquia, 
acostumando o povo a servir, habituando-se à inércia de quem espera tudo de cima, 
obliterou o sentimento instintivo da liberdade, quebrou a energia das vontades, 
adormeceu a iniciativa; quando mais tarde lhe deram a liberdade, não a compreendeu; 
ainda hoje não compreende, nem sabe usar dela...” (FAORO, 2001, p. 105) 

O estudo do autor aponta que, numa sociedade, quando prevalece a posição de estamentos que 

controlam o Estado segundo seus interesses, não há vida civil livre, pois a elite sobrevive da 

desigualdade social. Enquanto que em uma sociedade organizada em classes, pautada em 

liberdades econômicas, há a possibilidade de um verdadeiro Estado de direito liberal-

democrático, onde há a nítida separação das esferas público e privada. 

 

Patrimonialismo em Oliveira Vianna 

 

O renomado jurista autor da grande obra “Instituições Políticas Brasileiras”, neste livro utiliza-se 

de métodos de análise e investigação do comportamento social, pois em seu entender, somente 

estudando o papel da cultura para o desenvolvimento da sociedade é que se pode entender seus 

problemas, especialmente os de natureza política. Portanto esse autor privilegia o aspecto do 
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comportamento social, fenômeno cultural, que acredita conter a resposta para a prevalência do 

direito de fato, elaborado pelo “povo-massa” sobre o direito teórico elaborado pelas elites. 

Oliveira Vianna observa que o direito imposto pelas elites diverge das noções do que é justo nas 

relações sociais do povo-massa. Esse direito importado de doutrinas políticas e de sistemas de 

governo estrangeiro seria incompatível com nossas tradições culturais e causaria problemas como 

as mazelas políticas, que são fruto do fosso que há entre os modelos estrangeiros e o costume 

local. Para o autor, esse direito imposto e essa estrutura de dominação igualmente imposta, 

sempre por uma pequena elite, não correspondem àquilo que se vive em sociedade. 

Vianna verifica que a formação da população nacional foi gerida por Portugal e não livremente 

pelo povo. Moradores dispersos eram forçados a agruparem-se em vilas, criando populações sem 

vínculos culturais, salvo o ditame do governador. Tais características tinham um forte apelo à 

descentralização dos povos rumo ao campo. Vivendo em vilas, criadas artificialmente por um 

poder central e submetidas ao jugo do “capitão-mor regente”, a população brasileira encaminhou-

se para a formação de comunidades isoladas, restritas. Esses fatores propiciaram que o povo 

brasileiro se tornasse historicamente individualista, isolado da vida coletiva. Sobre este ponto 

central da obra, o autor é enfático: 

“[...] o brasileiro é fundamentalmente individualista; mais mesmo, muito mais do que os 
outros povos latino-americanos. Estes tiveram, no inicio, uma certa educação comunitária 
de trabalho e economia. [...] Nós não. No Brasil, só o indivíduo vale e, o que é pior, vale 
sem precisar da sociedade – da comunidade. Estude-se a história da nossa formação 
social e econômica e ver-se-á como tudo ocorre para dispersar o homem, isolar o 
homem, desenvolver, no homem, o indivíduo. O homem socializado, o homem 
solidarista, o homem dependente de grupo ou colaborando com o grupo não teve, aqui, 
clima pra surgir, nem temperatura para desenvolver-se: - “De onde nasce que nenhum 
homem nessa terra é republico, nem vela ou trata do bem comum, senão cada um do 
bem particular [...]” (VIANNA, 1982, p. 392 apud BARILE, 2010,  p. 15) 

 

Daí a grande dificuldade do homem público diferenciar o público do privado, pois os únicos 

valores que norteiam este “indivíduo” repousam na sua vontade individual. Esse contexto restrito 

e permeado de laços tradicionais constituía, para Vianna, um verdadeiro clã que projetado para a 

esfera política, tornava-se clã político, em que pequenos grupos de indivíduos influíam 

diretamente nas decisões da vida política local segundo critérios de conveniência particular. 
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Em sua análise histórica, os clãs políticos, com o advento do sufrágio universal, tornaram-se clã 

eleitoral no qual a busca pelo poder os forçou à agregação para viabilizarem os votos necessários 

às regras do jogo político vigente. Para o autor de Instituições Políticas Brasileiras, com o “clã 

eleitoral” nasceram os partidos políticos. Não pautados em ideologias, mas em ambições 

pessoais, contaminados desde a raiz. 

Através da marca do individualismo a célebre obra de Oliveira Vianna nos revela a dificuldade 

do brasileiro em atuar na esfera pública, tendo em vista que em toda a sua história foi 

condicionado a ter uma visão de mundo privatizada e individualista, fruto da forte presença do 

núcleo familiar na vida pública. 

Para o fim do patrimonialismo no Brasil, o autor aponta uma solução radical como único 

caminho. Seria uma espécie de autoritarismo instrumental, termo cunhado por Wanderley 

Guilherme dos Santos, que consiste na criação transitória de um Estado forte, centralizador. 

Apenas com a centralização de decisões sob o forte império da obediência à autoridade seria 

capaz de reunir grupos isolados e tornar possível a prevalência do público sobre o privado em 

nosso país. 

 

Patrimonialismo hoje 

 

Pelo exposto nos autores estudados concluímos que o modelo patrimonialista de gestão, pautado 

pela dominação tradicional, traz muitos malefícios para a sociedade, travando seu crescimento e 

perpetuando estruturas viciadas de poder que mantêm-se na administração do Estado, não por 

competência, gerando um alto custo para a administração pública e uma transferência de recursos 

públicos para atendimento de interesses particulares. 

Esse comportamento está longe de sumir de nossa realidade nacional. Basta abrirmos os jornais 

que leremos notícias nesse sentido, em que políticos ou denunciam ou são denunciados por essa 

praxe. 
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Importa percebermos que, dado o aspecto cultural, o cidadão mediano também alimenta o 

sistema, seja por seu individualismo e conseqüente desinteresse por política, seja por sua herança 

cultural patrimonialista ou por seus aspectos psicológico-históricos. 

Exemplos na mídia sobre o tema são abundantes: 

• “As práticas do patrimonialismo voltaram ao Brasil em sua plenitude, em tudo que tinha 

de pior. Estamos no momento mais patrimonialista da nossa história. Acho que nem na 

República Velha, que era um regime oligárquico, tinha um patrimonialismo selvagem 

como o de hoje” – José Serra, Governador de São Paulo, candidato à Presidente da 

República em entrevista recente; 

• O patrimonialismo é um traço lamentável da realidade. Não deveríamos aceitá-lo, 

deveríamos manter sempre a disciplina crítica contra isso, mas devemos reconhecer que é 

um traço da realidade. – Depoimento em entrevista de Ciro Gomes, deputado federal 

proporcionalmente mais votado do Brasil; 

• Senado Federal e Câmara dos Deputados – uso de celulares por familiares de 

parlamentares e distribuição de passagens aéreas para familiares; 

• Câmara dos Deputados – desvio de verba indenizatória para empresa de segurança do 

próprio parlamentar; 

• Mensalões do PT, PSDB, DEMOCRATAS – apropriação de recursos públicos para 

pagamento de serviços não prestados ou superfaturados às empresas financiadoras de 

campanhas; 

• “Anões do orçamento” cassados por receberem dinheiro de empreiteiras para suas 

campanhas em troca de verbas no orçamento; Financiamento público de campanhas 

eleitorais: efeitos sobre o bem-estar social e representação partidária no legislativo, Diário 

do Senado Federal de 26/04/2001. 

• “Esquema PC”; o tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, do presidente Fernando 

Collor de Mello recebia dinheiro de empresários nacionais durante a campanha eleitoral e 
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o mandato presidencial, e em troca viabilizava licitações públicas para aquelas empresas; 

Financiamento público de campanhas eleitorais: efeitos sobre o bem-estar social e 

representação partidária no legislativo, Diário do Senado Federal de 26/04/2001. 

• “Cabide de empregos para apadrinhados” Título de publicação do jornal Correio 

Brasiliense, apontando descumprimento da constituição nas indicações de vagas de 

conselheiros de tribunais que deveriam ser ocupadas por auditores, mas que são feitas 

com base na confiança, sem os indicados serem auditores. (VAZ, 2010) 

• Vereador afirma “[...] Ele só disse isso porque a cada fala dele em favor da prefeita, ganha 

um cargo para indicar na prefeitura” Trecho de reportagem de Pedro Alves, intitulada: 

Vídeo sobre praças causa polêmica na Câmara (fortaleza), do jornal O Povo de 

05/06/2010. 

• O Partido dos Trabalhadores deve entrar com representação contra o PSDB por uso de 

verba pública pelo governo de Santa Catarina e a prefeitura de Comburiu para realização 

de congresso religioso. (JUSBRASIL, 2010) 

• Farra dos cartões corporativos no DETRAN. Denúncia de abastecimento de carros 

particulares com dinheiro público. (ALCÂNTARA, 2010) 

 

Os exemplos citados servem apenas como ilustração da atualidade do tema, sem pretensões de 

realizar um levantamento exaustivo. Mesmo assim, por estarem ancorados na realidade da cultura 

política contemporânea, acreditamos que eles servem para demonstrar o vigor das práticas 

patrimonialistas ainda nos dias atuais. A compilação dos casos destacados mostra ainda que tais 

práticas fazem parte de todos os poderes e dos vários níveis institucionais: municipal, estadual e 

federal. 

É inegável a existência de patrimonialismo nos dias de hoje, na sociedade brasileira, 

especialmente no campo político, disseminado em todos os poderes e instituições, nas esferas 

federal, estadual e municipal. 
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A tradição patrimonialista no Brasil demonstra de que maneira a dicotomia entre o público e o 

privado não apresenta separação clara em nosso país. O que implica em uma prática política 

cotidiana avessa a tão relevante distinção. O resultado da mistura entre público e privado é uma 

sociedade propensa à corrupção, um Estado ineficiente e um povo alheio a valores éticos. 

A questão da preocupação de um modelo de financiamento de campanhas em que concorre o 

capital privado, no que se refere à cultura patrimonialista nacional, é que: juntando-se ao favor 

devido pelo capital injetado na campanha, uma tendência a usar do público como se privado 

fosse, temos a receita perfeita para a corrupção pós eleição, seja ela direta ou indireta, pois os 

beneficiados pelo capital investido em suas campanhas, sem crises de consciência – dada a 

cultura patrimonialista – devolveriam com juros e generosas correções os favores recebidos. Seria 

possível ainda que os próprios candidatos se aproximassem dos detentores do capital – o 

estamento, o clã vigente – para viabilizarem suas campanhas. 
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REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

Para definir representação usaremos como textos base o artigo de Pitkin e o dicionário de política 

de Norberto Bobbio, por entender serem estes textos abrangentes e complementares. Pitkin, 

fazendo um apanhado histórico etimológico do termo em diversas línguas, utiliza-se da filosofia 

da linguagem com Wittgenstein, e apresenta o conceito a partir da perspectiva de autores 

clássicos da ciência política como Hobbes, Rousseau, passando por Burke, Betham, os 

federalistas até Hannah Arendt. Bobbio, em seu dicionário de política, faz uma compilação geral 

do tema, utilizando-se de diversos autores. 

 

Representação Política em Pitkin 

 

No campo dos fenômenos sociais e políticos, a alternância do significado das palavras juntamente 

com as mudanças que ocorrem no mundo é complexa. A palavra representação tem significado 

altamente complexo. Há muito tempo o significado desta palavra tem sido abstrato, por tratar-se 

de fenômeno cultural e político, diferentemente de palavras utilizadas em ciências exatas que tem 

seu significado mais simples e perene. 

Dessa forma o mapa semântico da palavra “represent-” não tem equivalência de cognatos, nem 

mesmo em línguas parentes do inglês. Em alemão há três palavras para significar o termo em 

inglês. São elas: vertreten, darstellen e repräsentieren. 

Os gregos antigos não utilizavam a expressão “representação”, apesar de terem práticas em que o 

conceito atual de representação se aplicaria. A origem etimológica da palavra que queremos 

definir é latina: representare. Era utilizada originalmente não no contexto político, mas para 

significar tornar presente, manifesto, em geral era utilizada com referência a objetos inanimados. 

Podendo significar “tornar literalmente presente”, trazer à presença de alguém. Não tinha a menor 

relação com pessoas representando outras pessoas, ou com o Estado romano. 



37 
 

A partir da idade média, na literatura Cristã, iniciou-se a ampliação do termo enquanto 

representantes de Cristo em sua missão na terra, especialmente a partir do final do século XIII 

começa sua grande expansão lingüística através da literatura da Cristandade, que a partir daí 

passou a ser usada por juristas medievais para significar uma comunidade representada em 

unidade enquanto personificada em uma pessoa. Até aqui esta conexão entre comunidade e 

“pessoa representante” era de natureza fictícia. Não se tratava de uma pessoa real como 

representante da comunidade. 

Em paralelo, neste período medieval, com o avanço do significado da palavra, havia uma idéia 

presente entre os glosadores de que o governante atuava pelo povo romano, ocupava o seu lugar, 

cuidando de seu bem-estar, entretanto não se usava a palavra representação para tal 

entendimento. 

Enquanto isso, na França, segundo Littré, a palavra représenter tinha desenvolvimento 

semelhante. Partindo do significado inicial de manifestar, encarnar objetos inanimados, passou no 

século XIII a ser usada como um encarregado representando o seu senhor. 

Na Inglaterra, o desenvolvimento seguiu o mesmo rumo de forma mais tardia. Chegando a ser 

definida, no século XVI, no dicionário inglês como: “trazer  a própria pessoa, ou outra pessoa, à 

presença de alguém”. 

Pitkin afirma que o conceito de representação entrou na atividade política a partir de três 

aspectos: desenvolvimento histórico das instituições; desenvolvimento do pensamento 

interpretativo do desenvolvimento histórico e desenvolvimento etimológico dessa família de 

palavra. 

Sobre a história da expressão na atividade política: 

“Hoje em dia é amplamente aceito que a convocação de cavaleiros e burgueses para 
reunirem-se no Parlamento com o Rei e os lordes começou como uma questão de 
conveniência administrativa e política para o Rei. Os cavaleiros e os burgueses iam ao 
parlamento para dar consentimento à cobrança de tributos, para dar informações, para 
“trazer o registro” dos tribunais locais em casos de disputa judicial, e para levar 
informações de volta as suas comunidades (Cam, 1944, capítulo 15; MacIleain, 1932: 
669; Chrimes, 1936: 142-145). Inicialmente o ponto crucial era que eles fossem ao 
Parlamento com autoridade para obrigar suas comunidades a pagar os tributos que 
seriam cobrados. [...] Com esse (o) desenvolvimento começou um reconhecimento 
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gradual de que o membro poderia promover o interesse de sua comunidade, além de 
comprometê-la com o pagamento de tributos [...] Eles iam ao Parlamento com autoridade 
para comprometer suas comunidades, mas com freqüência havia limites específicos para 
essa autoridade." (PITKIN, 2006, p. 21) 

Com o passar dos tempos, o trabalho desses cavaleiros e lordes foi-se aperfeiçoando, eles foram-

se unindo por interesses comuns às comunidades que “representavam”. 

“Do século XIV ao século XVII, houve um desenvolvimento gradual da ação unificada de 
cavaleiros e burgueses no Parlamento. Eles descobriram que tinham queixas comuns, e 
começaram a apresentar petições comuns, em vez de apresentar apenas petições 
separadas. Eles passaram a ser chamados de “membros” do Parlamento. Essa ação 
conjunta avançou passo a passo com uma consciência crescente de si mesmo como um 
corpo único. (PITKIN, 2006, p. 22) 

Desde então, com esse aperfeiçoamento histórico do trabalho de lordes e burgueses, eles 

começaram perceberem-se e serem acolhidos como os que “vinham pela comunidade do lugar 

(“were comen for the communalte of the Londe”) (Chrimes, 1936: 132; a citação é de cerca de 

1470 apud PITKIN, 2006, p. 23) 

O ápice da evolução do termo “representação” no contexto político, conforme é entendido na 

atualidade, abarca a idéia de que todos os cidadãos estão presentes no parlamento. Assim a 

palavra representar gradualmente assume o entendimento nessa linha de raciocínio. Entretanto, 

releva sublinhar que inicialmente, até o século XVII, não há relato de ser dado o substantivo 

representante a um membro isolado do parlamento. O termo era aplicado ao parlamento como um 

todo. 

Thomas Hobbes, também discorre sobre representação. Em o Leviathan, ele define representante 

como “alguém que recebe autoridade para agir por outro, quem fica então vinculado pela ação do 

representante como se tivesse sido a sua própria.” (PITKIN, 2006, p. 28) Para Hobbes a 

representação pode ser limitada, isto é, com restrições, ou ilimitada. Por esta definição o autor de 

o Leviathan, dá obrigações ao representados e direitos, poderes ao representante. Entretanto, 

Hobbes constantemente propõe que o soberano, representante ilimitado, fará aquilo que se espera 

que ele faça. Não o que ele deseja fazer. 
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Do ponto de vista etimológico, pode-se dizer que no século XVII, a palavra representação já 

havia alcançado seu sentido atual no campo político, entretanto o debate na teoria política está 

apenas começando. 

O representante faz o que seus eleitores querem ou faz o que bem entender? Essa é a pergunta 

paradoxal da ciência política desde o século XVII. Para Burke, uma vez eleito, o representante 

não representaria seus eleitores, mas toda a nação. Burke postula que os representantes devem 

defender “interesses”2 Entretanto, Burke aponta a representação como um serviço para o povo e 

por este controlada. “Ela (representação) não foi criada para ser um controle sobre o Povo [...], 

mas um controle para o Povo.” E não poderia exercer a função de controle se seus membros não  

“sejam (forem) eles mesmos controlados por seus eleitores.” (Burke, 1949b [1770], p.28 apud 

PITKIN, 2006, p. 32) 

O mandato burkeano é fundamentado no conceito de mandato imperativo, em que o detentor do 

mandato age de maneira livre e independente, com o fito exclusivo de agir, obedecendo sua 

consciência, para o povo em sua coletividade, enquanto nação. Nunca de maneira individual. 

Burke define representação como poder dado pelo povo para deliberar segundo interesses, 

especialmente econômicos, associados a localidades específicas cujos meios de vida lhes 

caracterizam. Apesar de adotar este conceito, ele reconhece a existência de definição bem 

distante da sua, a que ele denomina “representação pessoal” que consiste em representar não 

distritos com seus interesses, mas pessoas individualmente por meio do sufrágio universal. 

Entretanto, como era de se esperar, Burke rejeita tal interpretação do termo representação. 

Apesar de Burke, a definição de “representação pessoal” triunfou. Com o passar dos tempos, o 

termo vingou como uma alternativa à democracia direta para as democracias. Como seria 

impossível reunir milhões de pessoas num só lugar para as tomadas de decisões da polis a 

Democracia Representativa foi apontada como solução para viabilizar a democracia. Solução esta 

que teria vantagens sobre a democracia direta. “A representação é superior à democracia direta 

precisamente porque pode assegurar o bem público sem a distração de vários interesses 

particulares conflitantes.” (PITKIN, 2006, p. 35) 

                                                 

2 A palavra interesse em Burke tem sentido amplo e objetivo, tendo como finalidade o bem do povo. 
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Bentham, James Mill e John Stuart Mill postulam, conforme Pitkin, que o equilíbrio democrático 

orbita em o representante estar focado em atender interesses em vista do bem comum, e não 

perseguir interesses egoístas e particulares. 

Rousseau, conforme relata Pitkin, é totalmente descrente quanto à representação. Abordando-a 

sob o prisma da vontade, que seria totalmente pessoal, este autor afirma “o Povo, em sua função 

legislativa, não pode ser representado” (ROUSSEAU, 1974: 261 apud PITKIN, 2006, p. 41) Sob 

pena de, com a representação perder a liberdade. Dessa forma, “O povo inglês pensa ser livre e 

muito se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do Parlamento; uma vez estes eleitos, 

ele é escravo, não é nada. Durante os breves momentos da sua liberdade, o uso que dela faz, 

mostra que merece perdê-la.” (ROUSSEAU, 1974: 260 apud, PITKIN, 2006. p. 41) 

Essa visão extrema de Rousseau, sobre a impossibilidade da representação política não encontrou 

guarida nos seus contemporâneos nem nos pensadores posteriores3. Apoiando-se na afirmação de 

que a representação é a forma moderna de possibilitar a democracia, de modo geral, todos 

refutam o pensamento de Rousseau sobre este tema. Acrescentando que se há defeito no modelo 

representativo, a falha estaria no sistema eleitoral, ou no sistema partidário ou na não 

universalidade do voto. 

Pitkin relata que Hannah Arendt aponta que a democracia representativa como está posta, faz 

com que a representação possa significar a exclusão da maioria das pessoas dos benefícios da 

política. Nesse caso, a democracia direta é apontada como solução para o problema de “o 

representante ou é(ser) um mero agente de interesses privados ou é(ser) um usurpador da liberdade 

popular periodicamente eleito.” (ARENDT, 1965, p. 240 apud PITKIN, 2006, p. 43) 

 

Representação Política no dicionário de política de Bobbio 

 

                                                 

3Com exceção de alguns pensadores recentes que começaram a questionar a idéia de representação, apontando que as 
instituições representativas têm servido para desencorajar a cidadania ativa.  
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No dicionário de política de Bobbio, a complexidade encontrada para se definir representação 

política, advém da variação semântica da palavra representação, dada sua polivalência, conforme 

relata Cotta: 

“Em todas as línguas européias o verbo “representar” e o substantivo “representação” se 
aplicam a um universo muito vasto e variado de experiências empíricas. É 
compreensível, portanto, dada a polivalência da palavra, que, tratando-se daquela 
representação específica que é a representação política, se evoque automaticamente 
uma multiplicidade de significados.” (2004, p. 1102) 

Representar pode significar uma “ação” ou a “reprodução” de algo. O artista representa um 

personagem – ação - no teatro, e a Bahia representa - reproduz - a cultura negra no Brasil. Essas 

duas dimensões nos mostram o espectro porque se move a representação política. Sendo que esta 

tem de próprio o aspecto do controle, isto é, o representante e o representado têm na 

representação um mecanismo de controle. De modo que “[...] poderíamos portanto definir a 

representação com um “mecanismo político particular para a realização de uma relação de 

controle (regular) entre governados e governantes. Devemos partir deste núcleo para esclarecer os 

vários aspectos do fenômeno.” (COTTA, 2004, p.1102) 

A representação política em Cotta (2004) é interpretada conforme três modelos teóricos: relação 

de delegação; relação de confiança; “espelho” ou representatividade sociológica. O primeiro 

modelo é de origem medieval, está em desuso nas constituições modernas. Nele o representante 

não tem autonomia para agir, nem tão pouco iniciativa. Seria uma espécie de “menino de 

recado”. Já no segundo modelo o representante tem autonomia sobre os representados, sendo que 

deve agir exclusivamente motivado pelo “interesse”4 dos representados. Esse segundo modelo 

tem como grande expoente Edmund Burke, criador do modelo. No terceiro e último, o da 

representação como “espelho”, a atenção está voltada para a assembléia, a representação é vista 

não no indivíduo, parlamentar, mas no conjunto reunido, só o conjunto tem representatividade, 

espelharia a sociedade. É algo semelhante ao que chamamos na estatística de amostra válida, isto 

é, uma amostra que espelhe o universo do qual foi retirada. De tal forma que o que se observa na 

amostra, se observará também no universo e vice versa. 

                                                 

4 A palavra interesse aqui deve ser lida do ponto de vista amplo, enquanto interesse geral, público, ou ainda 
interesses de uma localidade específica. Nunca interesses individuais, pontuais. 
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Esses modelos são balizadores teóricos. Entretanto, qualquer deles que fosse implementado 

isoladamente em sua forma pura feriria ao conceito de representação em sua abrangência. Além 

disso, todos trazem em si problemas graves. O “espelho”, ou representatividade sociológica, 

 “[...] peca [...] pela elasticidade. Concentrando-se todo sobre a questão da fidelidade da 
“reprodução”, descuida cuidar do problema dinâmico a capacidade do órgão 
representativo em operar aquela síntese dos problemas particulares e das diversas 
tendências presentes no corpo político que é pressuposto da sua capacidade de 
governar.” (COTTA, 2004, p. 1103) 

Os outros dois modelos, de delegação e de confiança, são opostos. Enquanto que no primeiro 

anula-se no representante a capacidade de negociação e decisão no parlamento em vista do bem 

dos seus representados, o segundo, em seu extremo, dá ao representante um poder arbitrário, o 

que contrasta claramente com o sentido de representação visto até aqui. Quando o representante 

age arbitrariamente temos um governo iluminado, não um governo representativo (COTTA, 

2004). 

Encerramos a apresentação dos modelos afirmando que seja por delegação, ou com autonomia, 

ou de forma conjunta em assembléia, o altruísmo e defesa do bem comum devem ser as marcas 

da genuína representação, não a defesa de interesses particulares ou o conluio para que prevaleça 

o interesses de uma elite minoritária. Essa é a essência, a marca forte que norteia cada modelo, 

como que um código genético informa o organismo para este, assessória e posteriormente 

apresentar seu fenótipo que não prejudica, mas exalta o genótipo com sua possibilidade de 

diversidade na unidade.  

Do que foi visto até o momento sobre modelos de representação, a respeito da definição de 

representação, importa observar que cada modelo traz um atributo, um bem, para o entendimento 

completo da definição de representação política. Esses modelos, por si, são incapazes (Bobbio, 

2004) de serem transpostos para a realidade sem que haja uma estrutura a suportá-los, estrutura 

essa que passa pela necessidade de uma representação eletiva, pautada em eleições competitivas 

que ofereçam um mínimo de garantias de liberdade para expressão do sufrágio. A representação 

política, sinteticamente, é “um sistema institucionalizado de responsabilidade política, realizada 

através da designação eleitoral livre de certos organismos políticos fundamentais (o mais das 

vezes, os parlamentos).” (COTTA, 2004, p. 1105) 



43 
 

Nessa estrutura a intercomunicação das mensagens políticas entre representado e representante, 

através do engajamento partidário, de sindicalismo, de associações de classe ou mesmo 

individualmente é condição necessária para seu estabelecimento e funcionamento. Por isso, o 

fator cultural de cidadania é importante no processo. “A presença junto do público de uma cultura 

democrática “participante” e não passiva e nas classes políticas de uma cultura democrática e 

flexível em vez de autoritária e dogmática, facilita indubitavelmente o funcionamento da 

representação.” (COTTA, 2004, p. 1106) 

Como fechamento deste tema, propomos uma reflexão sobre o seguinte trecho de Bobbio: “É 

possível falar de regime representativo mesmo fora daqueles procedimentos eleitorais, dos bem 

preciosos requisitos que são a substância da representação de que falamos?” (COTTA, 2004, p. 

1106) 

Sobre essa questão, podemos dissertar de tal forma que ao invés de a respondermos de pronto, 

elaboraríamos uma outra questão, mais intrigante e mais pertinente com o tema desta monografia: 

é possível falar de um regime que não seja representativo mesmo com procedimentos eleitorais, 

com sufrágio universal? 

Cotta responde ao questionamento feito por ele: “Efetivamente [...] se verificam fenômenos que 

apresentam analogias com o da representação. Pode haver o caso de regimes nos quais o poder 

político opera [...] em tutela dos interesses do público;” (2004, p. 1106) 

Respondendo à questão por nós elaborada, poderíamos aproveitar a resposta de Cotta a sua 

pergunta e nela inserirmos pequenas mudanças, de maneira que o resultado fosse: “efetivamente 

se verificam fenômenos que apresentam analogias com o da não representação. Pode haver o 

caso de regimes nos quais o poder político opera em tutela dos interesses do privado.” 
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FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS 

Após a leitura de livros e artigos especializados, decidimos ampliar o escopo da análise, a fim de 

incluir uma síntese sobre o panorama mundial. Com isso pretendemos contextualizar o debate 

realizado no Brasil, à luz da experiência política de países que são reconhecidos por suas 

democracias consolidadas. 

Nesta reflexão nos deteremos a examinar a contribuição que haveria para o princípio da 

representatividade popular com o financiamento público puro ou exclusivo de campanhas. Além 

de apontar este modelo como um simplificador para o trabalho da justiça eleitoral, para impedir a 

ocorrência de caixa dois. 

 

Panorama mundial5 

 

Nas democracias modernas uma das principais preocupações dos Estados consiste em garantir a 

liberdade de escolha dos representantes, buscando preservá-los do abuso do poder econômico, 

para assim garantir a representatividade democrática do eleito. A partir disso, buscou-se o 

financiamento público em campanhas. 

“Por muito tempo o financiamento privado de campanhas e candidatos foi a única fonte 
de receita com que os partidos contaram. Na segunda metade do século XX, surgiu uma 
corrente de opinião que enfatizou os riscos implicados em deixar que a política fosse 
financiada somente com fundos provenientes dos setores economicamente poderosos. O 
principal risco consistiria na dependência dos representantes políticos em relação ao 
poder econômico: eles mais representariam seus financiadores do que os cidadãos, de 
modo que as decisões políticas poderiam estar mais inspiradas em interesses 
particulares do que no bem público. Por outro lado, as constituições posteriores à 
Segunda Guerra Mundial haviam incorporado os partidos políticos como instituições 
fundamentais da democracia, e a constitucionalização dos partidos implicava certa 
obrigação do Estado para com a garantia de seu funcionamento. Nesse contexto, 

                                                 

5  Esta seção foi escrita baseando-se no texto: LIMA, S. M. P. Prestação de contas e financiamento de 
campanhas eleitorais. 2. Ed. Curitiba: Juruá, 2009. 
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começou-se a adotar o financiamento público para as campanhas eleitorais e a 
sustentação dos partidos, e os sistemas de financiamento passaram a ser mistos.” 
(RÚBIO. 2005. P. 8) 

 

Países como Espanha, Portugal, França, Alemanha e Canadá, preocupados com a questão, vêm 

modificando constantemente sua legislação eleitoral com o objetivo de controlar os abusos e 

aperfeiçoar o sistema ampliando-se a transparência das campanhas eleitorais. 

Alguns Estados apontam o financiamento público de campanhas como a melhor forma de 

solucionar o problema do abuso do poder econômico, posto que os recursos necessários para o 

custeamento de uma campanha, sendo públicos, seriam distribuídos de forma equânime, ao 

menos em tese. 

Entretanto, o financiamento público tem também entraves que carecem de solução, dos quais 

destacamos o custo para o Estado pelo patrocínio de campanhas eleitorais. Especialmente em 

países pobres, tal custo sobrecarregaria o orçamento do Estado e ainda poderia incentivar 

indiretamente a ilegalidade, o caixa dois. Tendo em vista que atualmente as campanhas têm 

custos astronômicos, sendo impossível o financiamento público lastrear tamanha despesa. Há 

também, se não houver mecanismos eficazes de controle e estabilidade democrática, o risco de 

aqueles que governam manipularem o sistema de financiamento público de maneira a 

privilegiarem seus interesses em detrimento de seus oponentes. De tal forma que os recursos 

públicos iriam, por modelos matemáticos tendenciosos, sempre mais para os candidatos da 

situação. 

O problema do financiamento irregular, grande preocupação dos Estados, é apontado 

primariamente como consequência do aumento dos gastos em campanhas, sendo necessária uma 

legislação que limite fortemente os gastos ordinários e especialmente eleitorais. Entretanto, 

apesar dos países virem trazendo limitações, em suas legislações, os gastos com campanhas 

eleitorais continuam crescendo, e com estes a tentação ao recurso irregular. 

A maior parte dos países europeus incentiva em suas legislações as doações feitas por cidadãos a 

partidos e candidatos através de isenções fiscais. 
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Alemanha 

 

A Alemanha foi o primeiro país europeu a instituir o financiamento público dos partidos políticos 

(1957). Entretanto, até os dias de hoje ainda busca solução satisfatória para a problemática do 

financiamento de campanha. 

A legislação alemã a cerca desse tema funda-se no princípio da proteção dos partidos e 

candidatos da influência de grandes financiadores, por meio do sistema de reembolso dos gastos 

em campanhas. Assim, o modelo vigente confere aos partidos o direito de serem restituídos pelo 

Estado em seus gastos com campanha na proporção do número de votos obtidos, a saber: os 

partidos que obtiveram até 0,5% de votos na eleição anterior recebem 0,85 euros por voto até o 

total de 3 milhões de votos e 0,70 euros pelos votos excedentes. Tal reembolso depende de 

prestação detalhada de contas de receitas e despesas ao Presidente da Câmara. Além de instituir 

um valor máximo absoluto para gastos com campanha para todos os partidos. 

Para incentivar as pequenas doações privadas de cidadãos, a legislação dá isenção fiscal, em 

percentuais decrescentes em função do valor da doação, para assim desestimular as grandes 

doações. Há o subsídio de até 38% das mensalidades de filiados e doações recebidas pelos 

partidos. As receitas dos partidos compõem-se da seguinte forma: as mensalidades dos filiados 

correspondem em média, a 30% e 50%  e os reembolsos estatais, mais de 30%, sendo o restante 

oriundo de investimentos efetuados. Dessa forma, a legislação visa o equilíbrio do poderio 

econômico nas disputas, desestimulando e evitando os abusos. 

Outro mecanismo legal interessante é o de repasse do financiamento público para o partido, que 

funciona da seguinte forma: para cada doação privada, o governo transfere ao partido um valor 

proporcional ao recebido do particular. Assim o próprio partido tem interesse em declarar todos 

os valores recebidos. 
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Assim como na França, a auditoria das contas não fica a cargo de um tribunal de contas, mas a 

cargo de auditores independentes. Em seguida, vai para a revisão pelo Tribunal de Contas. Com 

isto, almeja-se um modelo mais independente das instituições políticas ou administrativas. 

 

 

Espanha 

 

Na Espanha, os meios de financiamento de campanhas incluem recursos próprios, recursos de 

terceiros de origem também privada e financiamento público.  

A legislação espanhola busca minimizar a interferência do poder econômico através da lei 

orgânica 05/85 que disciplinou o Regime Eleitoral Geral, apresentando diversas normas 

limitativas tanto de gastos com campanhas. 

Esta lei estabelece que o período de campanha eleitoral é de apenas quinze dias. Este prazo 

bastante curto contribui para reduzir significativamente os gastos com campanha. A lei também 

estabelece previamente os limites de gastos gerais de eleições multiplicando um valor monetário 

pelo número de habitantes da circunscrição eleitoral. São proibidas doações anônimas, doações 

particulares superiores a dez milhões de pesetas, doações procedentes de empresas públicas ou 

privadas contratantes da administração pública, sendo também proibidas doações provenientes de 

governos e entidades públicas estrangeiras. 

As punições para o descumprimento da lei são: multas que variam de 5.000 pesetas (40 dólares) a 

300.000 pesetas (2400 dólares); suspensão ou redução de subvenção estatal ao partido, prisão, e 

inelegibilidade.  

Entretanto, não obstante a instituição do financiamento público, a existência de normas 

limitativas de aportes financeiros com previsão de sanções por descumprimento fortaleça o 

modelo implantado; a Espanha segue à crise mundial no que tange à ocorrência de fraudes. 
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França 

 

Neste país observa-se um grande esforço para controlar os partidos e candidatos em suas 

campanhas eleitorais. A partir de 1988 foi instituído o financiamento público de campanhas com 

o objetivo de reprimir os abusos do capital privado na arena eleitoral, sobretudo dos aportes 

provenientes de empresas privadas. 

Em 1988, o limite de gastos para a eleição de deputados era de 100.000 dólares. Neste período, 

doações de pessoa física não podiam ultrapassar 4.000 dólares, independentemente da renda 

anual do cidadão. Já pessoa jurídica podia doar até 10.000 dólares. 

Em 1993, com a intitulada “Lei para a prevenção da corrupção e da transparência da vida 

econômica e dos procedimentos públicos” a França passou a melhor controlar a movimentação 

econômica das campanhas eleitorais. Dobrando o financiamento estatal que de 10% dos gastos 

máximos, passou para 20%. Reduziu a quantidade total dos gastos máximos com campanhas, 

saindo de um valor fixo para um valor variável em proporção da população das circunscrições. 

Vedou, por exemplo, doações de pessoas jurídicas e de sindicatos. 

A legislação francesa instituiu uma instância técnica, não governamental nem partidária, para 

fiscalização das contas eleitorais, dessa forma alcançando uma independência política e 

administrativa do Estado. Essa foi a maneira encontrada para garantir um controle efetivo da 

limitação de gastos de campanha. Vale ressaltar que o descumprimento do limite fixado dá ensejo 

à anulação da eleição. 

Caso o candidato desrespeite as normas de financiamento de campanha, recebendo e utilizando 

doações acima do máximo permitido, além de multa, será apenado por um mês a um ano de 

prisão. 

 

 

 



49 
 

Canadá 

 

No Canadá, há um organismo independente do Governo e dos partidos políticos, a Comissão 

Eleitoral do Canadá, responsável pela realização das eleições, aplicação da legislação relativa a 

recursos e gastos eleitorais, sua arrecadação, fiscalização e controle. 

Quanto ao modelo de financiamento, a legislação eleitoral vigente permite tanto o financiamento 

público como o financiamento privado, sendo este estimulado por créditos fiscais. A lei também 

prevê o reembolso parcial de gastos eleitorais proporcionalmente ao número de votos obtidos. 

Neste país, não existe limite para doações privadas, porém, doações maiores que 99 dólares são 

desestimuladas por mecanismos de isenção fiscal, posto que para doações até 99 dólares há 

isenção de 75% da quantia doada. 

A legislação canadense trata com rigor o controle do limite de gastos. O teto estabelecido é fixo, 

calculado com base no número de eleitores e em um coeficiente especificado na legislação. Com 

isto, busca-se a equidade de orçamento entre candidatos. Para o descumprimento do teto máximo, 

a punição consiste em multa de até 1.000,00 dólares, prisão de até três meses ou ambos, além da 

possibilidade de inelegibilidade e inabilitação para o serviço público por cinco anos, contados da 

data da condenação. 

Outro aspecto relevante da legislação canadense refere-se à obrigatoriedade de envio de 

declarações de contas por parte de todos os candidatos, ficando disponíveis para exame durante 

seis meses após o envio da declaração. O descumprimento implicará em suspensão de mandato, 

caso eleito, cominação de multa de até 1.000,00 dólares, prisão de até três meses, ou ambas. 
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América Latina6 

 

Atualmente7, a quase totalidade dos países latino-americanos adota sistemas de financiamento 

partidário mistos, variando em formas e proporções diversas dos aportes públicos e privados nas 

especificidades de cada país. Tendo como única exceção a Venezuela, que em sua constituição de 

1999 proibiu o financiamento público. 

A influência negativa do financiamento privado, lícito ou ilícito, nesses países é fonte de várias 

crises democráticas:  

“Na América Latina, casos de financiamento público ilícito, por meio de contas 
confidenciais ou entradas encobertas, geraram numerosas crises que colocaram em 
situações-limite vários presidentes, com Fernando Collor de Mello, no Brasil, Carlos 
Andrés Pérez, na Venezuela, Jamil Mahuad, no Equador, Arnoldo Alemán, na Nicarágua 
e Alfonso Portillo, na Guatemala. Paralelamente, em um bom número de países, o 
dinheiro proveniente do crime organizado e de atividades ilícitas, como o narcotráfico, 
teve um peso relevante no financiamento das campanhas, como foi o caso da de Ernesto 
Samper, na Colômbia.” (ZOVATTO, 2005, p. 291) 

Os países latino-americanos têm diversos sabores do modelo de financiamento misto, sendo que 

o financiamento público é uma constante nesses países, e deve ser ampliado como medida de 

combate à corrupção eleitoral. 

                                                 

6 Esta seção foi escrita baseando-se em artigos encontrados na web: LIMA, M. M. B. A democracia da atualidade e 
seus limites: o financiamento público de campanhas eleitorais 

Disponível em  http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/28256/public/28256-28266-1-
PB.htm e RUBIO, D. F. Financiamento de partidos e campanhas. Novos Estudos, n. 73, nov. 2005. Disponível em: 
http://scielo.br/pdf/nec/n73/a01n73.pdf Acesso em: 3 mar. 2010.  
 

7Estas informações, extraídas do latinobarômetro, apresentadas como “atuais”, são referentes a 2005. Neste período, 
de 2005 a 2010, por não ter havido ordinariamente mais que duas eleições para cada cargo, cremos que no quadro 
geral não houve grandes alterações. Para obter informações referentes a 2009, ano mais recente disponível no 
latinobarômetro, seria necessário efetuar pagamento de 100,00 euros. As informações de 2005 estão disponíveis 
gratuitamente. Como nosso trabalho não perderá qualidade não contendo informações mais recentes por abordar o 
panorama mundial apenas em linhas gerais, optamos pelas informações disponíveis gratuitamente. 
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Apresentamos abaixo uma tabela geral dos países latino-americanos que têm financiamento 

público na arena eleitoral. 

 

Países 
Financiamento em 
campanhas 

 Argentina X 

Bolívia X 

Brasil X 

Colômbia X 

Costa Rica X 

Chile X 

El Salvador X 

Equador X 

Guatemala X 

Honduras X 

México X 

Nicarágua X 

Panamá X 

Paraguai X 

Peru - 

Rep. Dominicana X 

Uruguai X 

Venezuela - 

TABELA 2: Financiamento público em países latino-americanos. Fonte: (RUBIO, 2005. p. 13) 
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Por legislação constitucional, e pela regulamentação da lei nº 23.298, na Argentina, existe o 

financiamento público de campanha. Para a mentalidade política deste país, o financiamento 

público possibilitaria uma certa isonomia da concorrência entre partidos. Quanto aos aportes 

privados, a lei não estabelece limites de doação, mas proíbe doações anônimas. 

Na Colômbia, a partir de 1985, iniciou-se o financiamento público a partidos políticos. Dado o 

forte risco do dinheiro do narcotráfico desaguar no financiamento de políticos, neste país é muito 

forte a propensão para o financiamento público de campanha ser cada vez mais preponderante. 

Na Costa Rica, o Estado contribui para o financiamento de campanhas eleitorais, apesar de não 

reconhecer a institucionalidade de partidos políticos. Havendo também o financiamento privado 

de campanhas eleitorais. 

Na Venezuela vigora o financiamento público de partidos políticos, que se caracteriza por ser um 

sistema de financiamento que não contempla o financiamento de campanhas eleitorais. Apesar de 

ocorrer na prática uma espécie de financiamento permanente por meio de subvenções anuais, de 

acordo com indicação do Conselho Supremo Eleitoral. Para as doações privadas não há limites. 

 

Panorama brasileiro 

 

No Brasil, o financiamento público de campanhas é oriundo do Fundo Partidário. Os partidos e 

candidatos podem também receber recursos privados, desde que observadas as limitações 

previstas na Lei nº 9.096/95. A fiscalização sobre a movimentação contábil dos partidos é bem 

disciplinada, sendo sempre revistas e aprimoradas pelas sucessivas Resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral, especialmente as de nº 19.406, de 05.12.1995 e nº 20.023, de 20.11.1997. É 

possível afirmar que a legislação sobre o financiamento partidário no Brasil é detalhada. 

Pelo exposto, surge o questionamento: por quê os escândalos? Por quê as campanhas são tão 

caras, a ponto de o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Sepúlveda Pertence, ter, 

logo após as eleições de 2004, afirmado em entrevista que aqueles que doam recursos possuem 

interesses futuros nos eleitos e que este problema somente poderia ser resolvido com um 
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financiamento público de campanhas e partidos? As respostas para estas perguntas variam desde 

os que afirmam que a falha estaria na fiscalização e controle, até os que propõem mudanças 

radicais no modelo de financiamento de campanha. 

O financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais é apontado pela doutrina8 como o que 

possibilitaria uma redução dos custos de campanha e propiciaria certo equilíbrio das disputas.  

Sobre os custos de campanhas e a influência dos interesses econômicos, Antônio Octávio Cintra 

pontua: 

Invectivam-se não apenas os custos astronômicos que as campanhas políticas vêm 
apresentando, mas também as formas censuráveis de financiamento, que desigualam 
fortemente os competidores e levam ao risco de uma representação política subjugada 
aos interesses econômicos, lícitos ou ilícitos. (CINTRA. 2005. p. 10) 

Fábio Wanderley dos Reis é firme ao posicionar-se em defesa do financiamento público de 

campanhas enquanto mecanismo de combate às influências negativas do poder econômico nos 

pleitos eleitorais. 

Diferentemente da perspectiva adotada até aqui, em que a ênfase consiste em alertar 
contra o simplismo de certas tomadas de posição, sem dúvida há questões com respeito 
às quais se justifica que se tomem posições firmes. Uma delas, em que a posição que 
me parece merecer apoio tem efetivamente sido sustentada com freqüência, é a do 
financiamento público das campanhas eleitorais. Se o direito ao voto se encontra 
assegurado de maneira igualitária no país, é bem claro que o direito de ser votado sofre 
enorme influência da desigualdade de riqueza ou do acesso privado a recursos de 
qualquer natureza, e é imprescindível buscar formas de neutralizar ou minimizar essa 

influência. (REIS, 2003. p. 29) 

Observa-se nestes depoimentos de estudiosos da área a gravidade do tema, com relação aos altos 

custos das campanhas eleitorais, ao modelo vigente de financiamento que desequilibra a disputa, 

e à indicação do financiamento público como garantidor do direito à liberdade de ser votado. 

Delia Ferreira Rubio (2005) aponta a preocupação de cunho ético, que é o objeto desta 

monografia, como principal consequência negativa do financiamento privado. “Na dependência 

dos representantes políticos em relação ao poder econômico: eles mais representariam seus 

                                                 

8 Fleischer, D. Reforma política e financiamento de campanhas eleitorais. In: HOFMEISTER, W. (Org.) Os 
custos da corrupção. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, p. 4, 1998 
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financiadores do que os cidadãos, de modo que as decisões políticas poderiam estar mais 

inspiradas em interesses particulares do que público.” (RUBIO, 2005, p.08). 

David Samuels, em pesquisa realizada em 2006, corrobora com Delia Ferreira Rubio apontando 

empiricamente a dependência que candidatos têm do poder econômico. Observando as três 

últimas eleições presidenciais brasileiras, ele constata que os vitoriosos são, sem exceção, aqueles 

que detêm o maior valor de gastos de campanha declarados, como se observa na tabela abaixo: 

 

Ano Candidato Contribuições Votação(%) 

1994 F. H. Cardoso (PSDB) 77.259.290 54,3 

Lula (PT) 3.125.494 27,0 

Quércia (PMDB) 23.052.571 4,4 

Amin (PPR) 470.937 2,7 

1998 F. H. Cardoso (PSDB) 66.363.204 53,1 

Lula (PT) 3.572.438 31,7 

Ciro (PPS) 1.622.729 11,0 

2002 Serra (PSDB) 18.177.712 23,2 

Lula (PT) 26.589.234 46,4 

Ciro (PPS) 13.028.981 12,0 

Garotinho (PSB) 1.411.265 17,9 

Obs.: Em 2002, contribuições para Serra, Ciro e Garotinho são declarações dos Comitês Nacionais 
dos partidos. Para Lula, a declaração inclui uma declaração individual do candidato, assim como 
uma declaração do partido. 

 

TABELA 3:  Campanhas presidenciais Fonte : (SAMUELS, 2006, p. 135)  
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A mesma influência determinante do poder econômico pôde ser observada em seus trabalhos no 

que se refere às campanhas para governador, senador e deputado federal de 1994 e 1998. 

Conforme tabela abaixo: 

Ano Posição Vencedores Perdedores Todos 

1994 

Governador (N = 82) 5.929.190 1.523.653 2.680.107 

Senador (N = 127) 857.311 316.739 485.268 

Deputado (N = 1.542) 252.401 65.139 114.808 

1998 

Governador (N = 81) 3.263.717 1.094.682 1.549.912 

Senador (N = 90) 1.392.398 106.475 477.964 

Deputado (N = 1.849) 243.474 50.691 101.884 

2002 

Governador (N = 145) 2.762.693 899.862 1.223.270 

Senador (N = 242) 814.926 149.223 295.018 

Deputado (N = 2.554) 224.433 36.254 74.034 

 

TABELA 4 : Campanhas para governador, senador e deputado. Fonte : (SAMUELS, 2006, p. 136)9 

 

A necessidade astronômica e premente de verba para campanha é um fenômeno global. Partindo 

dos escândalos nacionais, haja vista, a título de ilustração: esquema PC Farias; os anões do 

orçamento; os 1,3 milhões de reais encontrados no escritório do marido de Roseana Sarney que 

seriam usados para a campanha presidencial de Roseana; o mensalão tucano, o mensalão do PT; 

                                                 

9  O Estudo apresentado nas tabelas 2 e 3 usa valores oficiais declarados à justiça eleitoral. O autor, David 
Samuels, faz uma defesa da utilidade desses dados na pesquisa empírica, tendo por argumento principal a verificação 
de padrões de coincidência entre os dados oficiais do TSE e as expectativas do senso comum, mesmo reconhecendo 
que as cifras reais, gastas em campanhas eleitorais, são muito maiores que as declaradas, devido ao caixa dois. Com 
relação a essas cifras, o autor David Fleischer, em artigo de título “Análise política das perspectivas da reforma 
política no Brasil, 2005-2006” escrito para o periódico “Cadernos Adenauer”, ano VI, 2005, N° 02, afirma que o 
chamado “caixa um”, dinheiro gasto na campanha apresentado à justiça eleitoral, não chega a um décimo do total 
realmente gasto. Entretanto, há outra corrente, defendida por Sídia Maria Porto Lima em seu livro “Prestação de 
contas e Financiamento de campanhas eleitorais”, que postula que esses dados pouco influem para a apuração do 
abuso de poder econômico em eleições. 
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o mensalão do DEM. Passando pelos escândalos latino-americanos, com Carlos Menem 

recebendo 3 milhões de pesos de empresários em 1989; indo para a América do Norte, com Bush 

na famosa revogação de barreiras impostas por Clinton ao mercado de energia na Califórnia, 

dessa forma beneficiando às empresas que lhe doaram generosos 4,1 milhões de dólares para sua 

controvertida vitória na campanha presidencial; indo para a Europa, com Helmut Kohl 

reconhecendo o recebimento de doações ilegais de cerca de 1 milhão de dólares; e findando pela 

Ásia, em 1993, com as doações secretas de empresas de construção civil ao governo japonês. 

Com base no contexto político das últimas décadas, desde a operação mãos limpas, na Itália, 

passando por Alemanha, EUA, Japão, não há modelo imune à forte influência do capital. 

Trata-se de uma ferida das democracias modernas, especialmente no Brasil por motivos culturais, 

que precisa ser sanada.10 

O modelo de financiamento público exclusivo guarda relação causal com a manutenção do 

princípio da representatividade popular, na medida em que pelo financiamento misto ou 

exclusivamente privado de campanhas eleitorais, teríamos a influência do capital privado a 

desequilibrar, por vezes significativamente, a disputa pelo voto, que traz como consequência uma 

espécie de representatividade dos detentores do capital em detrimento da representatividade dos 

eleitores. Lembremo-nos de que até mesmo Edmund Burke, defensor que foi de uma maior 

autonomia do representante dizia que “Ela (a representação) não foi criada para ser um controle 

sobre o povo [...], mas um controle para o povo” e não poderia exercer a função de controle caso 

seus membros não “sejam eles mesmos controlados por seus eleitores.” (BURKE, 1949b [1770], 

p. 28 apud PITKIN, 2006, p. 32). 

Neste esteio da representatividade dos detentores do capital, é de grande contribuição o estudo de 

David Samuels que aponta a classe empresarial como a grande doadora de campanhas eleitorais, 

                                                 

10  A expressão “ferida nas democracias modernas” refere-se ao modo como a influëncia do capital ocorre, isto 
é, enquanto meio para se obter êxito em campanhas democráticas. Entretanto, a influëncia do capital nas disputas de 
poder é muito anterior. Vemos Rousseau, citando em “O Contrato social” que tal praxe já existia na Roma antiga.  
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em detrimento do cidadão comum. Seu estudo constata que na campanha presidencial de 1994, 

96,9% das doações de campanhas realizadas, vieram de empresas.11 

Claro está que para o modelo de financiamento público exclusivo ter plena eficácia, pressupõe-se 

o reto funcionamento, com o devido controle, do sistema eleitoral, por exemplo estimulando o 

barateamento das campanhas. Além disso, a existência viável de mecanismos espúrios que 

permitam a entrada, ainda que não contabilizada formalmente, de capital privado em campanhas, 

redundaria nos mesmos problemas detectados nos modelos de financiamento misto e 

exclusivamente privado, por isso é preciso uma justiça eleitoral eficaz. Sobre estes pontos, Jairo 

Nicolau, em seminário sobre financiamento de campanhas realizado em 2002 em São Paulo, nos 

diz:  

“É preciso discutir seriamente o padrão das campanhas brasileiras, se é possível 
barateá-las, e a questão de como capacitar melhor a justiça para investigar. A partir 
desses passos é que podemos adotar o financiamento público. Se o adotarmos sem dar 
esses passos iniciais estaremos arriscados a produzir um sistema extremamente 
ineficiente, ainda que para alguns partidos, sobretudo os de esquerda, fosse um ótimo 
negócio, porque eles teriam muito mais recursos do que têm hoje para fazer 
campanhas.”  (NICOLAU, 2003, p. 455) 

Entretanto, creio ser importante pontuar que a expectativa de fraude não deve ser um fator 

norteador para que se acolha a ilicitude, tornando legal o que por natureza é fraudulento no 

processo eleitoral. A expectativa de fraude deve sim nortear a tomadas de medidas rígidas para 

combater as fraudes. 

Entretanto reflitamos sobre a pertinência da seguinte indagação: Seria o capital privado 

instrumento legítimo para dispêndio por parte daqueles que o possuem e desejam livremente 

utilizá-lo na defesa de sua ideologia partidária, ou mesmo interesses particulares? Além disso, 

não seria ele uma necessidade a se compor juntamente com o fundo público vigente para assim 

evitar-se taxar ainda mais os contribuintes. Tendo em vista que campanhas eleitorais necessitam 

de muito recurso financeiro, pelos recursos tecnológicos de que se utiliza e pelas próprias 

características do nosso país: vasta extensão territorial e grande população. 

                                                 

11  BENEVIDES, Maria Victoria; KERCHE, Fábio; VANNUCHI, Paulo. Reforma política e cidadania. 1. Ed. 
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. p 373 , quadro 2. 
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Respondendo a esta pergunta intuitivamente, tendemos a afirmar que a resposta seria não. Se 

assim o fosse teríamos o governo de uma minoria, que detém o capital e assim elegeria seus 

representantes, sobre as massas despossuídas que findariam sem eleger representação por não 

deterem capital para financiar campanhas. Ressalvadas as exceções, como a eleição de artistas, 

que não invalidam, mas antes comprovam que se trata de uma regra geral, não absoluta. 

Tentando aprofundar a reflexão, entendemos que no Brasil, sociedade de modelo capitalista, a 

obtenção do capital é oportunizada a todos, pois não somos regidos por modelos de castas sociais 

em que os que nascem pobres morrem pobres obrigatoriamente. Assim, no Brasil, a utilização em 

campanhas dos bens conquistados pelo esforço pessoal, em uma sociedade com igualdade de 

oportunidades, de maneira a propiciar a defesa de ideologias em vista do bem comum, 

especialmente quando essa utilização é regida por controles visando à coibição de abusos, não 

prejudicaria o processo eleitoral desequilibrando-o, antes manifestaria o equilíbrio pleno de uma 

democracia em sociedade capitalista, pois a utilização do capital privado “de maneira cívica” em 

vista do bem comum, só enalteceria a constituição desta democracia. 

Nesta linha de raciocínio, caberia àqueles que têm uma proposta de governo, e para implantá-la 

desejam chegar ao poder, providenciar os meios financeiros para viabilizar sua campanha. 

Apesar de bem elaborada, entendemos que esta formulação, seria como que um sofisma. Posto 

que carece de fundamentação lógica. Pois a meta das disputas eleitorais na democracia deve ser a 

igualdade de condições de disputa entre os postulantes a cargos eletivos, não simplesmente a 

igualdade de oportunidades que na verdade é em si uma oportunidade desigual, agravada com a 

desigualdade econômica nacional. Nesse raciocínio uma pessoa deixaria de ser um voto. 

Teríamos ao invés da máxima “um homem, um voto”, a máxima “um homem, uma cifra” – cifra 

essa que elegeria ou não um candidato, dependendo do montante investido. Se o pré-requisito 

para se alcançar o poder, for a posse de mais capital na campanha, então não teríamos uma 

democracia, mas uma espécie de plutocracia, em que os abastados detêm o poder. 

Entretanto, pode-se contra-argumentar que no modelo de financiamento público exclusivo 

também pode haver um desequilíbrio orçamentário entre as campanhas dos diversos postulantes, 

haja vista o modelo de repartição deste fundo público de financiamento de campanhas. E mais 
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ainda, é defensável que deva haver uma diferenciação, um desequilíbrio orçamentário com a 

finalidade de propiciar um equilíbrio de representatividade, dada as diferenças. 

Estes contra-argumentos são pertinentes, mas subtraem-se da reflexão sobre como se viabilizaria 

o complexo, para ser eufemista, controle das verbas, no caso do uso de capital privado. A verba 

pública é facilmente controlável por se tratar de ente único, e fonte única de recursos, com 

sistema centralizado e unificado de controle e fiscalização. 

Como uma terceira via, poder-se-ia apontar um caminho alternativo para solucionar a 

problemática da necessidade de muito capital para campanhas, algo que seria dificilmente 

resolvido sem o financiamento com capital privado, e a necessidade de equiparação orçamentária 

nas campanhas dos postulantes. Esta alternativa seria a doação de capital privado feita 

diretamente e exclusivamente a um fundo Estado, de tal forma, que essas doações comporiam um 

fundo único que seria depois distribuído pelo Estado aos postulantes, sem vinculação nenhuma 

entre a ponta doadora privada e a ponta receptora que é o candidato ou partido. Dessa maneira, 

evitando a relação direta de favoritismo do capital privado como patrocinador de determinado 

postulante. Assim haveria dinheiro suficiente para as campanhas, algo fundamental. Seria 

restabelecido o equilíbrio nos orçamentos de campanhas, e ao mesmo tempo sanar-se-ia o 

problema da “compra de mandatos” pela força do capital, isto é, da eleição de defensores dos 

financiadores da campanha. Tudo isso sem sobrecarregar o contribuinte pela transferência de 

mais essa conta pra seu bolso. 

Resta saber se tal proposta não esvaziaria as doações privadas em nosso país que tem mais de 

90% das doações privadas oriundas de empresas, não de cidadãos. Que contrapartida uma 

empresa teria ao doar dinheiro neste modelo? Que interesse teria uma empresa em doar dinheiro 

diretamente para um fundo estatal? 

É possível que este modelo apresentado como terceira via minorasse ou ao menos dificultasse o 

engendramento de uma rede de corrupção do mandato pela força do capital privado, ou ao menos 

transferisse tal problema para a arena pós eleitoral, que deveria também tratar com todo rigor 

com o fito de sanar esta corrupção democrática. Todavia, é provável que esta via de solução 

desaguasse em algo ainda mais indesejável e de maior proporção, qual seja o domínio do poder 

em maior escala pelos detentores de capital que através do patrocínio institucional e 
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despersonalizado dos pleitos, passassem a dar as cartas do poder político de forma generalizada. 

Ou então, ainda mais provável, com tal medida, poderia ocorrer uma espécie de esvaziamento 

destes aportes de capital privado para campanhas, por desinteresse. Algo que redundaria no 

fracasso de tal estratégia no que tange ao objetivo de propiciar o devido capital necessário para as 

campanhas eleitorais. 

Além desta via de raciocínio, também se faz necessária a reflexão pela via ética da influência do 

capital privado injetado nas campanhas na arena eleitoral na arena legislativo-executiva após o 

sucesso eleitoral graças ao patrocínio do capital privado. Tudo isso em um país de cultura 

patrimonialista. 

Assim, cremos que a desproporção dos orçamentos de campanhas prejudica a qualidade 

democrática dos pleitos. E percebemos que, dentre os modelos de financiamento de campanhas 

possíveis, o de financiamento público exclusivo, é o que mais se aproximaria de oportunizar uma 

isonomia entre os postulantes. 

Como fechamento por todo o exposto neste trabalho, recorremos às palavras do professor Jairo 

Nicolau, a posição defendida até aqui através de argumentos de ordem cultural e ética:  

“Escândalos recentes atingiram importantes lideranças políticas na Alemanha, na Itália, 
no Japão e na França. Não há como inventar um sistema que não seja vulnerável à 
corrupção eleitoral, sobretudo em economias com o grau de informalidade da brasileira. 
Mas o financiamento público, acompanhado por rigoroso sistema de fiscalização e de 
severas punições, é a melhor opção que temos para sair do péssimo sistema de 
financiamento em vigor no país. Os benefícios para a democracia brasileira compensam 
em muito as possíveis imperfeições. Até mesmo a pior delas, a continuidade residual do 
caixa dois.” (NICOLAU, 2004 p. 7) 

Como se vê, o financiamento privado de campanhas gera escândalos de proporções gigantescas. 

Além disso, compromete a credibilidade das instituições como os parlamentos e os partidos 

políticos, sem falar dos próprios agentes políticos. Tudo isso prejudica o aperfeiçoamento e o 

fortalecimento da democracia. 
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CONCLUSÕES 

É sabido que há uma relação direta entre valor gasto na campanha e resultado do pleito. Bem 

como há também inúmeros casos noticiados pela mídia de benefícios concedidos por políticos 

aos financiadores de suas campanhas. Aliás, a fonte da maioria dos escândalos políticos no 

Brasil, de forma recorrente, tem sido o uso ilícito de recursos privados para o financiamento de 

campanhas políticas e seus desdobramentos pós-eleição. Isso tudo reforça e mantém a cultura 

política patrimonialista. 

A influência decisiva de recursos privados para um projeto de poder traz o foco da atenção do 

postulante para a obtenção de fundos para sua campanha, mesmo que para isso ele tome posturas 

de caráter patrimonialista após a eleição – algo que, como vimos, na cultura brasileira não seria 

incomum nem difícil de ocorrer. Vimos que o brasileiro mediano tem dificuldade de diferenciar o 

público do privado. 

Onde há patrocínio de capital privado, o vencedor do pleito, apesar de eleito de forma imediata 

pelo sufrágio popular, alcança sucesso no pleito eleitoral de forma mediata pela força do capital. 

Sendo esta, em termos filosóficos, a essência, a causa eficiente, o motor de seu sucesso nas urnas. 

Enquanto que o voto em si, passa a ser um acidente, algo secundário, apenas um efeito 

necessário, alcançado pela força do capital. Por isso vimos que na Alemanha, a preocupação 

primeira quando se fala em financiamento de campanhas, é proteger os partidos e candidatos dos 

grandes financiadores de campanhas. 

Ora, dessa forma, dentro de um modelo de financiamento de campanhas em que participe o 

capital privado, a priori, conforme raciocínio descrito: o orçamento de campanha é preditivo para 

o sucesso no pleito. Assim, teríamos um fator determinante a ser perseguido pelos elegíveis que é 

a busca de capital para suas campanhas. Dessa forma, o foco seria na obtenção de recursos 

financeiros, pois os votos viriam consecutivamente. Indo ao estremo, o resultado das urnas seria 

previsto pelo montante de capital despendido na campanha de cada candidato. Muito semelhante 

ao que vimos na história do sistema eleitoral quando o pleito eleitoral passava pela ação dos 

“coronéis”, que manipulavam o eleitorado regional, fazendo a propaganda dos candidatos 

oficiais, fiscalizando o voto dos eleitores, que não era secreto, e ajustando a apuração dos votos a 
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seus interesses. Chegava-se assim, quase sempre, a um resultado previsível. Hoje também temos 

certa previsibilidade que é dada pelo “coronel” poder econômico. 

Nos últimos decênios, avançamos na quantidade percentual de votantes. “A curva de crescimento 

do eleitorado brasileiro, acentuou-se a partir da década de 80 atingindo nessa década 50% da 

população e saltando para 65% da população no ano de 1996. Dessa forma as eleições em nosso 

país são cada vez maiores em número de votantes.” (p. 21) – rumo à meta da universalidade do 

voto. Precisamos avançar ainda na liberdade do voto, pois muito pouco, ou nada, adianta que 

todos votem movidos pela força do poder econômico. Crescemos quantitativamente. Precisamos 

também crescer qualitativamente. 

Com isto, concluímos que o epicentro do desequilíbrio nas eleições está no abuso do poder 

econômico que ocorre em campanhas, licitamente com participação de capital privado declarado 

e também ilicitamente pelo mesmo capital privado, sendo que ora não declarado. Tudo isso 

prejudicando significativamente o conceito de representatividade política, que como vimos, 

precisa estar focada em atender interesses em vista do bem comum, e não perseguir interesses 

egoístas e privados. Para que haja representação, não pode haver a prevalência de interesses de 

uma elite minoritária. 

Este trabalho orbitou em torno de apenas um (representação política) dos múltiplos aspectos que 

devem ser ponderados para a tomada de decisão sobre o modelo de financiamento de campanhas 

no Brasil. Não abordamos outros aspectos relevantes para esta tomada de decisão, como a 

questão do controle e da fiscalização que são deficientes em nosso país, e precisam ser 

fortalecidas. Procuramos especificamente investigar, nas especificidades deste país, o prejuízo 

que um modelo de financiamento de campanha que contemple a entrada de capital privado traria 

para a representação política. 

Paralelamente a este estudo, permaneceu a certeza de que; isoladamente um modelo de 

financiamento de campanhas, seja ele qual for, não resolve a questão da interferência do capital 

em campanhas eleitorais. Também não resolve a questão da representatividade. Muito anterior a 

modelos de financiamento de campanhas está a questão cultural do patrimonialismo. A mudança 

neste sim, poderia mudar temas eixos para a democracia como o da representatividade. Se com 

tempo e empenho conseguíssemos sair de uma dominação tradicional para a racional-legal, 
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certamente nossos políticos seriam mais representantes do povo. Acontece que enquanto 

tomamos esse rumo de mudança cultural, a opção por financiamento público ou alguma 

legislação que proteja o poder público da confusão entre patrimônio público e privado sendo 

tratado como algo comum, em um País com forte viés patrimonialista, muito teria a proteger a 

representatividade. 

Vimos neste trabalho que antes o voto era direito exclusivo de quem detinha poder aquisitivo. 

Nesse contexto, hoje o voto é livre, mas receber os votos a ponto de vencer o pleito, talvez seja 

direito exclusivo de quem detêm – tem acesso ao – poder aquisitivo. Em muito pouco 

mudaríamos em nossa evolução democrática histórica, pois sairíamos do voto de cabresto para o 

domínio do voto do poder econômico. Em síntese, permaneceríamos essencialmente à mesma 

distância do princípio do sufrágio universal, ou mesmo da liberdade do voto, pois o eleitor seria 

subtraído no exercício do voto livre pela força do marketing eleitoral, dentre outros instrumentos, 

que o capital propicia ao êxito de uma campanha eleitoral. No contexto atual, em 2030 

precisaríamos de uma outra revolução de 30 – em 1930 ocorreu a revolução de 30 pela “verdade 

da representação”. 
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