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Resumo
Dentro do tema mais amplo do financiamento político, os objetivos desta tese
são explicar o surgimento, a disseminação e os efeitos do financiamento
público de partidos e campanhas eleitorais. Um dos principais achados desta
tese é a constatação de que o modelo de financiamento político varia em
função do sistema eleitoral. Em países com sistemas majoritários há uma
tendência à adoção de financiamento exclusivamente privado; por outro lado, é
possível dizer que o financiamento público é uma característica dos países com
sistemas proporcionais, tamanha a sua predominância nesses países no início
do século XXI. Além disso, o tipo de financiamento público também varia de
acordo com o sistema eleitoral: em sistemas proporcionais é mais presente um
tipo de financiamento público que utiliza critérios alocativos baseados no tempo
passado, que tende a propiciar uma perpetuação do status quo ante partidário.
Em sistemas majoritários, ao contrário, quando existe financiamento público,
geralmente são utilizados critérios alocativos baseados no tempo presente,
cujo efeito sobre a competição eleitoral é menos pronunciado. Esses achados
sustentam a hipótese de que o financiamento público é adotado em sistemas
proporcionais como instrumento de restrição do mercado eleitoral em benefício
dos partidos mais estabelecidos.

Palavras-chave: financiamento político, financiamento público, financiamento
de campanha, financiamento partidário, partidos políticos
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Abstract
Within the ample theme of political finance, this dissertation aims to explain the
emergence, dissemination and the effects of public or state financing of political
parties and campaigns. One of the main findings of this dissertation is that
models of political financing vary according to electoral systems. In majoritarian
system countries there is a tendency towards the adoption of a purely private
model of political financing, whereas it can be said that public financing is a
feature of proportional system countries given its prevalence in such countries
in early 21st century. Furthermore, types of public financing also vary according
to electoral systems: proportional countries tend to utilize allocation criteria on
the basis of a previous moment, leading to a perpetuation of the party system
status quo ante. When there is public financing in majoritarian countries, the
allocation criteria are usually based on present time, which has a less
pronounced effect on electoral competition. These findings support the
hypothesis that public financing is adopted in proportional countries as an
instrument to achieve a restrictive effect on the electoral market, benefiting
more established parties.

Keywords: political financing, public financing, state financing, campaign
financing, party finance, political parties
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Introdução

“As finanças dos partidos são o capítulo
menos transparente de sua história, e, mesmo
assim, um dos mais importantes”
Max Weber

“Money, therefore, is but one element in the equation of
political power. But it is the common denominator in the
shaping of many of the factors comprising political power
because it buys what is not or cannot be volunteered”
Herbert Alexander

O financiamento político é pelo menos tão antigo quanto a democracia.
Não se realizam campanhas eleitorais nem se mantêm partidos políticos entre
eleições sem acesso a algum tipo de recursos – em dinheiro ou conversíveis
em dinheiro, como trabalho, mídia gratuita ou permissão de uso de prédios
públicos. A regulamentação do financiamento político também é antiga: a GrãBretanha foi pioneira nesse aspecto, com o Corrupt and Illegal Practices
[Prevention] Act, de 1883.
O termo financiamento político se refere tanto ao financiamento de
partidos políticos e candidatos durante o período eleitoral como ao
financiamento de partidos entre eleições. O financiamento político pode ser
classificado em termos das origens dos recursos: financiamento público
quando recursos são transferidos do estado, privado quando os recursos vêm
da sociedade ou misto quando existe a possibilidade dessas duas fontes de
recursos serem combinadas. Não há notícia de financiamento exclusivamente
público nas democracias contemporâneas: quando a expressão financiamento
público é utilizada em relação a algum modelo de financiamento político
contemporâneo, subentende-se que se trata de financiamento misto, ou
parcialmente público. O financiamento público, por sua vez, pode ser direto –
quando há transferência de dinheiro para partidos, candidatos ou bancadas- ou
8

indireto – quando há transferência de outro tipo de recursos, como tempo no
rádio e na TV, cessão de prédios públicos, subsídios para envio de
correspondência, incentivos fiscais, etc.
Embora a relação entre dinheiro e democracia tenha sido explorada por
diversos autores, o tema do financiamento político só nos últimos tempos tem
recebido maior atenção dos cientistas políticos. Até recentemente, o
financiamento político aparecia na literatura de ciência política como uma
questão subjacente a outros temas relevantes, como corrupção ou organização
partidária. Há também um número razoável de estudos de caso sobre uma das
facetas do financiamento político – os gastos de campanha-, principalmente na
literatura norte-americana, mas são escassos os estudos comparados sobre
financiamento político.
Isso se deve a um conjunto de motivos, entre os quais a falta de
transparência, a falta de padronização e a transitoriedade das regras. A falta de
transparência pode decorrer de situações em que há subnotificação ou
sonegação de informações por parte dos atores envolvidos no processo
eleitoral. Além disso, em um grande número de países não existe
obrigatoriedade de divulgação das contas eleitorais e partidárias, o que dificulta
bastante o acesso aos dados.
A falta de padronização e de definição das variáveis que constituem os
modelos de financiamento político é um problema sério para quem lida com o
tema do financiamento político, já que dificulta enfoques comparativos e a
construção de teorias. No segundo capítulo desta tese, os principais elementos
que compõem os modelos de financiamento político serão identificados e
definidos, de forma a proporcionar maior clareza para a etapa comparativa
deste trabalho.
Finalmente, uma das maiores dificuldades referentes ao estudo do
financiamento político é a transitoriedade das regras. Em muitos países as
regras de financiamento político são definidas a cada eleição (como por
exemplo no Uruguai), mas mesmo nos países em que há maior estabilidade,
grandes reformas têm sido realizadas com certa periodicidade (Inglaterra,
9
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