
 
 

 

NOTA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA 

REPÚBLICA SOBRE A REFORMA POLÍTICA 

 

A Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR vem, 

respeitosamente, apresentar nota técnica aos Exmos. Senhores Membros do 

Congresso Nacional acerca do que considera ser os pontos principais da Reforma 

Política, a saber: a) crise de representatividade e partidos políticos; b) abuso do poder 

econômico e financiamento de campanhas; c) abuso do poder político e reeleição; d) 

sistemas eleitorais. Destaque-se que a ANPR  não irá abordar especificamente as 

propostas de PECs e Projetos de Lei existentes hoje no Congresso Nacional sobre a 

Reforma Política, mas sim apresentar posição sobre os temas nelas tratados.  

 

Salienta-se, desde logo, a importância de introduzir temas bastante caros à 

Reforma Política (por exemplo, reforma partidária e recall), mas que não estão sendo 

abordados em nenhuma das propostas legislativas atualmente existentes no Congresso 

Nacional. Comecemos pela reforma partidária.  

REFORMA PARTIDÁRIA  

A Reforma Política suscita inúmeras divergências e paixões e espelha a 

crise de representatividade. Mas somente será socialmente útil e eficaz se ensejar (ou 

fomentar) a alteração dos maus costumes políticos brasileiros.  Há de se ver que os 

temas financiamento privado das eleições e sistema eleitoral para eleições 

parlamentares são os aspectos mais polêmicos das reformas em discussão no 

Congresso Nacional e na Sociedade. Ousa-se acrescentar outro tema, mais polêmico 

ainda. Sem reforma partidária que aumente as boas práticas democráticas na vida 

partidária, quaisquer alterações sobre a forma de financiamento das eleições e o tipo 

de sistema eleitoral terão pouco efeito.   

Pode-se, neste contexto, abordar um ideal de Reforma Partidária a partir 

dos papéis importantes dos partidos políticos: a) desenvolver políticas consistentes e 



 
 

programas governamentais; b) captar demandas da sociedade e defendê-las junto aos 

poderes públicos competentes; c) selecionar e recrutar pessoas para ocupar posições 

nos governos (Poderes Executivo e Legislativo); d) fiscalizar e controlar os governos, 

em especial quando na oposição. Mas o exercício das atribuições partidárias é 

contaminado por vícios essenciais na experiência brasileira, notadamente: 

individualismo, caciquismo e clientelismo.  

Dentre as sugestões possíveis para viabilizar a implementação de 

democracia partidária, estão: a) funcionamento do partido como rede de atuação; 

assim, a abrangência realmente nacional é alimentada pelos diretórios municipais e 

estaduais, com formação de programa partidário vindo das bases e não imposto pelo 

diretório nacional ; b) envolvimento dos filiados aos diretórios locais e estaduais, com 

ativa participação na democracia interna; c) determinação clara de que as comissões 

provisórias sejam de fato temporárias; e) fortalecimento das instâncias deliberativas 

internas: os congressos partidários municipais devem coligir demandas sociais, de 

debate obrigatório nos congressos estaduais; os delegados estaduais, escolhidos pelos 

congressos municipais, devem participar dos congressos estaduais, cujas decisões 

devem pautar o diretório nacional, na formação de programa partidário nacional; f) 

gestão transparente dos recursos; além dos recursos do fundo partidário (verbas 

públicas), devem ser criadas normas de transparência ativa para os doadores (verbas 

privadas de pessoas físicas e jurídicas) que atuam em períodos eleitorais ou não-

eleitorais; isto para evitar as doações ocultas (partido recebe a verba; não o candidato 

realmente destinatário) e para impor normas de boa governança e transparência para 

as doações; a despeito de serem pessoas jurídicas de direito privado (e não mais de 

direito público, como outrora), o interesse público na gestão dos partidos é evidente, 

pois são entes formadores da composição do poder político, onde a democracia 

representativa é exercida; não há liberdade sem controle em uma democracia; logo 

não há risco à autonomia constitucional dos partidos políticos. Assim, sem prejuízo 

das prestações de contas partidárias e eleitorais para a Justiça Eleitoral, as regras com 

gestão financeira devem ser transparentes e democráticas, para evitar perseguições e 



 
 

favoritismos indevidos, na vida partidária (mormente na decisão da distribuição de 

recursos financeiros para campanhas eleitorais). 

A despeito da previsão constitucional da autonomia dos partidos políticos, 

não há impedimento da atuação do legislador no sentido de “buscar a eficiência da 

gestão”, como decidiu o STF em casos assemelhados (ADI 2937 e 3045). 

Entre os itens que poderiam ser objeto de consideração, está a previsão de 

cláusulas de representatividade – distintas das cláusulas de barreira – condicionando a 

permanência do registro do partido a um número mínimo de filiados, verificado a 

intervalos regulares 

Em assim sendo, a ANPR sugere reformulação das normas dos arts. 23 a 

26 da Lei 9096/96 (ou mesmo a criação de um capítulo V-A1 para edição de metas de 

práticas democráticas); no mesmo sentido, as regras dos arts. 28 e 31 a 37 da Lei 

9096/96 devem ser aditadas com vedações e obrigações positivas de transparência, 

boa governança e racionalidade, aos partidos políticos, para recebimento de doações, 

para as campanhas partidárias. Sobre a aplicação das verbas nas campanhas eleitorais, 

as normas alterariam os arts. 17 a 32 da Lei 9504/97. 

 

 

ABUSO DO PODER POLÍTICO E REELEIÇÃO 

 

O ideal democrático pressupõe que aqueles que se candidatam a um mandato 

eletivo possuam igualdades de condições de conquistar o voto do eleitor. Logo, uma 

das principais preocupações do processo eleitoral diz com a necessidade de impedir 

ou quando menos amenizar a influência do abuso de poder, a fim de preservar a lisura 

do pleito. Pretende-se, assim, afastar a influência do abuso de poder, de modo a 

garantir a normalidade e a legitimidade das eleições, como expressão da soberania 

popular.  

                                                 
1 Com aproveitamento dos julgados e experiência da aplicação da Res. TSE 22610, de 2007. 

 



 
 

 

No Brasil, a Emenda Constitucional n.º 16/1997, ao dar nova redação ao 

disposto ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, introduziu a possibilidade de 

reeleição dos chefes do Poder Executivo (ou de quem os houver sucedido ou 

substituído no curso do mandato), contrariando a tradição político-constitucional 

brasileira. Permitiu-se, assim, a partir de 1997, durante o governo Fernando Henrique 

Cardoso, que o chefe do Poder Executivo pudesse concorrer à reeleição para um 

único período subsequente.  

 

Tradicionalmente se vedou no ordenamento jurídico pátrio a reeleição dos 

titulares de mandato de chefe do Poder Executivo, em todos os níveis. A EC n.º 

16/1997, portanto, introduzindo a reeleição nesse campo, representou uma ruptura em 

nossa tradição político-constitucional, pois até então a reeleição entre nós abarcava 

apenas os parlamentares. E obviamente que, embora não se possa ignorar a 

possibilidade de perigo de influência do mandato na reeleição dos parlamentares, tal 

situação não tem a mesma dimensão da reeleição dos chefes do Poder Executivo.    

 

Ao permitir a reeleição, o poder constituinte derivado olvidou de prever que os 

ocupantes desses cargos tivessem que se desincompatibilizar para disputar a reeleição, 

que seria o afastamento de quem quer se candidatar do cargo que ocupa ou da função 

que desempenha, na proximidade da eleição. A previsão de um afastamento legal, 

como se sabe, teria o condão de impedir o favorecimento indevido de um candidato 

que já ocupa a chefia do Executivo, o qual, pela sua natureza e dimensão, possui 

potencial para viciar o pleito, pela indevida influência que poderia incutir no eleitor, 

servindo-se do prestígio, força e poder de suas funções.  

 

Contraditoriamente, o § 6º do art. 14 da Constituição Federal, ao prever que, 

para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 

até 6 (seis) meses antes do pleito, conduz à esdrúxula situação de serem os chefes do 

Poder Executivo federal, estadual e municipal obrigados a renunciar para concorrer a 



 
 

outros cargos, mas não para concorrer aos mesmos cargos que já ocupam.  Assim, 

outra medida a ser adotada para evitar o abuso do poder político, ainda que mantida a 

previsão de reeleição, seria a exigência de desincompatibilização. Possível que a 

matéria viesse regulada pela Lei Complementar 64/90 – hoje com redação confusa – 

estabelecendo o prazo de seis meses de desincompatibilização para todos os 

ocupantes de cargos e funções públicas ou a elas assemelhadas, pelo prazo de seis 

meses. Nos âmbitos estadual, distrital e municipal, o prazo poderia ser menor: três 

meses.  

 

Há no Congresso Nacional proposta para instituir essa desincompatibilização 

do Presidente da República, do Governador do Estado e do Prefeito Municipal, como 

condição para a candidatura eleitoral (PEC n.º 73/2011). Entendemos que a melhor 

proposta é aquela que restaura a nossa tradição político-constitucional, vedando a 

reeleição para a chefia do Executivo. Isso porque, ao longo de todo esse tempo, 

verificou-se que a permissibilidade de concorrer ao mesmo cargo no período 

subsequente, no âmbito do Poder Executivo, tornou comum a utilização indevida da 

máquina administrativa em benefício daquele que pleiteia a reeleição. Pode-se dizer 

que o novo rumo escolhido não passou pelo crivo da experiência até aqui adquirida.  

De fato, são inúmeros os relatos e casos apreciados pela Justiça Eleitoral, em 

que um dado candidato, já detentor de um mandato eletivo no Poder Executivo, abusa 

dessa condição para desequilibrar o pleito, usando o prestígio de sua função e toda a 

gama de recursos materiais e humanos colocados em favor da Administração para uso 

indevido em sua reeleição. A utilização indevida da máquina administrativa em favor 

de um candidato, sem dúvida, ofende às escâncaras o princípio da isonomia, 

influenciando e viciando o resultado do pleito, lesando, por conseguinte, o princípio 

da soberana popular.  

Cumpre assinalar que os instrumentos legais postos à disposição da Justiça 

Eleitoral não têm respondido adequadamente e à altura a essa prática abusiva, pelo 

menos do modo como seria desejável com vistas a garantir a normalidade e a 

legitimidade do processo eleitoral. A dificuldade de colheita de prova é o primeiro 

obstáculo que se apresenta, dada a complexidade da Administração Pública, a qual 



 
 

consegue atuar ao mesmo tempo em diversas áreas e de modo bastante difuso pelos 

inúmeros setores que lhe integram.  

Avulta também na espécie, como elemento dificultador, a conivência 

perniciosa dos servidores públicos, mormente aqueles que ocupam funções de 

confiança ou cargos em comissão, pelo natural dever de lealdade e gratidão que 

depositam em prol do chefe do Poder Executivo. Tais servidores, em número bastante 

significativo hoje no Brasil pelo inchaço da máquina administrativa, agem à margem 

da lei, credores que são da promessa de continuidade no mandato vindouro, somente 

possível de concretização, obviamente, com o sucesso no pleito daquele a quem 

devem obediência; a eleição, assim, torna-se objeto de interesses pessoais não só do 

chefe do Executivo, mas também daqueles que dependem do sucesso eleitoral deste 

para manutenção dos seus empregos.  

 

Não são raros os casos em que se verifica uma linha bastante tênue no 

funcionamento da máquina para satisfação do interesse público e no seu 

desvirtuamento em benefício do chefe do Poder Executivo. Isso ocorre porquanto 

comumente o abuso de poder se apresenta de forma dissimulada, pelo que nem 

sempre é tarefa fácil distinguir até onde vai a conduta lícita e começa a despontar o 

abuso de poder político.  Lembremos que a Lei 9.504/97 estabelece atualmente uma 

casuística de condutas consideradas “vedadas aos funcionários públicos” (art. 73 e 

seguintes) que vão desde limites à propaganda no ano eleitoral até o uso de recursos 

públicos, inclusive recursos humanos, em prol de candidaturas, da proibição de 

nomeações e dispensas no período que antecede o pleito até a proibição da 

publicidade institucional. Este rol pode ser aperfeiçoado – proibindo-se, por exemplo, 

que funcionários comissionados pratiquem atos de campanha mesmo em período de 

licença ou fora do horário do expediente ou que sejam convocadas reuniões gerais de 

funcionários públicos, salvo situações de emergência, nos três meses que antecedem o 

pleito. Todavia, os efeitos na redução do abuso do poder politico e uso da máquina 

não seriam enormes, vez que sempre se pode utilizar do expediente de realizar estes 

mesmos atos fora do período vedado, além disso, é sempre complexa a diferenciação 

entre atos regulares de governo e atos meramente eleitoreiros. 



 
 

 

 Urge coibir esse  abuso de poder bastante comum nas reeleições. restaurando-

se a tradição político-constitucional brasileira de não permitir a reeleição dos chefes 

do Poder Executivo.  

 

O fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo no Brasil representaria, 

além de um imperativo ético, um passo largo e importante no combate ao abuso de 

poder político, pois a experiência de mais de quinze anos sob essa sistemática foi 

pródiga em demonstrar os nefastos efeitos dessa permissibilidade.  

 

O fim da reeleição para a chefia do Poder Executivo, inclusive, já consta da 

PEC n.º 352/2013, a qual, pelos motivos acima elencados, conta com o integral apoio 

da ANPR.  

 

Do exposto, a proposta da ANPR  em relação ao tema do abuso do poder 

político é o impedimento da reeleição para o mandato subsequente - nos cargos do 

Poder Executivo -, a exigência de desincompatibilização para a disputa de qualquer 

cargo e aperfeiçoamentos no rol das condutas vedadas aos funcionários públicos. 

  

 

 

SISTEMAS ELEITORAIS 

Um dos mais complexos tópicos discutidos no contexto da reforma política é a 

substituição do atual sistema proporcional de listas abertas adotado para a eleição de 

deputados e vereadores. A dificuldade do assunto pode ser notada a partir de 

afirmações dos maiores especialistas sobre o tema.  

A ANPR a reconhece a grande complexidade do em torno do tema, muito mais 

afeto à ciências políticas do que ao Direito. Necessário pontuar que o debate tem 

gerado mais calor que luz, com defensores dos mais diversos sistemas partindo de 



 
 

verdades preestabelecidas – como a de que o sistema majoritário é o que melhor 

reflete a vontade do eleitor -  que não resistem à análise empírica. Fixemos desde já 

uma premissa: sem considerar quais valores se quer buscar, não é possível definir qual 

deve ser a escolha no rol de sistemas eleitorais existentes. Para a ANPR, os valores 

almejados devem ser a redução de custos da campanha, a facilidade de compreensão 

para o eleitor e o respeito à soberania popular. Também serão levadas em conta a 

cultura política nacional e grau de mudança exigida na legislação vigente para 

implantação do novo sistema.  

              Comecemos conceituando sistema eleitoral: o conjunto de regras que 

determinam como é captada a vontade do eleitor e transformada em mandatos eletivos 

Importante destacar sua importância: o sistema eleitoral influencia   - e é influenciado 

por - diversos aspectos de qualquer democracia representativa tais como a formatação 

do sistema partidário, a natureza do governo (de coalizão ou unipartidário),  o tipo de 

escolha que os eleitores enfrentam em uma eleição, a habilidade dos eleitorado de 

responsabilizar seus representantes, além da democracia e coesão internas dos 

partidos  

 Os doutrinadores costumam agrupá-los em três grandes famílias: majoritários, 

proporcionais e mistos. Tais famílias não são compostas por espécies uniformes. 

Mesmo entre os majoritários, o conjunto mais homogêneo, as diferenças são 

substanciais, como por exemplos as relativas às regras para traçar os distritos e nos 

esforços para a representação de minorias. Há os de maioria simples; o de dois turnos; 

o voto alternativo; o sistema de voto único não transferível – SNTV(adotado na 

Irlanda e Malta), acrônimo do inglês single non-transferable vote e o voto em bloco. A 

representação proporcional é encontrada em duas versões: o sistema proporcional de 

lista(acolhido em mais de 70% dos países europeus); e o voto único transferível – 

STV(single transferable vote). O grupo dos sistemas mistos (adotado na Alemanha, 

por exemplo) é compostos por dois tipos: o paralelo e o de correção. 

 Tendo em conta o valor “simplicidade de compreensão para o eleitor” 

afastemos, sem maiores delongas, os modelos mistos e proporcional de voto único 

transferível.  



 
 

 Passemos ao majoritário. Nesse, sairá vencedor quem detiver, em determinado 

espaço, a maior quantidade de votos. No caso das eleições para deputados federais, o 

território nacional seria dividido em distritos  - daí porque o sistema também ser 

denominado de distrital - e em cada um deles haveria vagas em disputa, a serem 

ocupadas por quem receber mais votos. Não necessariamente o distrito há de ser 

uninominal, ou seja, o distrito pode eleger mais de um representante.  

É o sistema adotado em cerca de 7% das democracias do mundo, com 

destaque para EUA e Inglaterra. Nesses países há severas críticas ao sistema 

majoritário. A primeira delas diz respeito à subrepresentação de grupos minoritários. 

Num contexto de subrepresentação evidente em que vivemos – não esqueçamos que 

há pouquíssimas mulheres e negros no congresso nacional – é imperativo impedir 

exclusão do poder de qualquer grupo relevante.  

De fato, há de reconhecer a inabilidade do sistema majoritário para promover 

a inclusão de grupos minoritários. Como no  sistema majoritário as cadeiras são 

destinadas somente ao vencedor, dificilmente grupos minoritários conseguem se 

impor de forma tão evidente a garantir vagas no parlamento. Em verdade, graças à 

lógica do tudo ou nada que impera no “voto distrital”, muitos partidos, ainda que 

tenham recebido uma quantidade imensa de votos, poderão ter pouca ou nenhuma 

representatividade no congresso nacional. Perfeitamente possível – ou melhor, 

provável - a disparidade entre as cadeiras obtidas e o percentual de votos conseguidos.  

 Há outras dificuldades de representação no sistema majoritário, como o risco 

de manipulação do resultado pela escolha dirigida do território que comporá o distrito. 

Imaginemos que partidos que têm grande aceitação entre os eleitores mais pobres 

poderiam escolher pedaços do território menos favorecidos para compor os distritos. 

Essa postura é conhecida em ciência política como Gerrymandering, expressão 

nascida das palavras “salamander” e “Elbridge Gerry”, ex-governador do estado 

americano de Massachusetts e ex-vice-presidente dos EUA. Em 1812, o parlamento 

de Massachusetts redesenhou as circunscrições eleitorais para beneficiar os 

candidatos republicanos. No novo mapa eleitoral, um dos territórios tinha a forma de 

salamandra, ou “salamander”, em inglês. Unindo o sobrenome do governador com 



 
 

“salamandra”, jornalistas batizaram o distrito de “Gerrymander” e criaram o verbo 

“gerrymandering”. A foto a seguir é de uma charge de jornal da época, retratando o 

“Gerrymander”. 

 

 

 

Outra desvantagem do sistema majoritário é que, estatisticamente, nos países 

que o adotam, há menor comparecimento às urnas que nos locais que adotam o 

sistema proporcional. Na média, a  diferença chega a 12 pontos percentuais. Tal dado 

há de ser relativizado no Brasil, já que aqui promovemos conjuntamente as eleições 

para o parlamento e para o Executivo.  

Finalmente, o que realmente inclina a ANPR a não recomendar o voto 

majoritário é sua repercussão no custo da campanha. Parece evidente que adotado o 

sistema distrital, os valores envolvidos na disputa subirão, a exemplo do que tem 

ocorrido com as eleições para o cargo do Executivo. Haverá disputa não só entre 

partidos, mas entre candidatos da mesma agremiação, diminuindo a identificação 

desse com o eleitor e estimulando cada candidato a investir o máximo possível em si 

para obter sua vaga.  

Voltemos os olhos ao sistema proporcional, abraçado pela Carta de 1988. Seu 

art. 45 assevera que a “Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 

eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito 

Federal”. Tal forma de eleição é estendida pelo art. 27, § 1º, aos deputados estaduais; 

pelo art. 32, § 3º, aos distritais; e pelo art. 29 aos vereadores. Esse modelo tem como 



 
 

base o quociente eleitoral, o qual, nos termos do art. 106 do Código Eleitoral, é fixado 

“dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em 

cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, 

equivalente a um, se superior”. Votos brancos e nulos são considerados inválidos. 

 

Obtido o quociente eleitoral, passa-se ao cálculo do quociente partidário, 

alcançado por meio da divisão dos votos válidos dados ao partido ou coligação pelo 

quociente eleitoral. Finalmente, determina-se quem são os vencedores do certame. 

Segundo o art. 108 do Código Eleitoral, estarão eleitos “tantos candidatos registrados 

por um Partido ou coligação quantos o respectivo quociente partidário indicar, na 

ordem da votação nominal que cada um tenha recebido”. Vê-se que no sistema 

proporcional, o número de cadeiras outorgado ao partido há de refletir a porcentagem 

de votos recebidos. É o sistema predominantemente adotado na Europa Ocidental.  

No Brasil vigora o sistema proporcional de lista aberta, em que se permite que o 

eleitor vote individualmente em qualquer dos nomes na disputa. Pela explanação dada 

sobre quocientes eleitoral e partidário, permite-se que um candidato seja eleito ainda 

que tenha recebido votação pífia.   

Sob as parâmetros escolhidos pela ANPR, o sistema de listas abertas não é o 

mais indicado à redução de custos de campanha, à transparência e à soberania 

popular. Quanto a essa última,  no atual modelo o eleitor sequer tem como prever em 

quem realmente está votando. A disputa de um candidato contra os componentes de 

seu próprio partido tende a elevar os custos da campanha. Não se dirá aqui que o 

sistema atual também colabora por lesar a coerência e unidade partidária, pelo fato 

desse ser um argumento impossível de provar.. Os fatores que levam ao 

fracionamento partidário, portanto, são outros que não o sistema eleitoral por si, ainda 

que esse possa ter alguma influência.  

Para a ANPR, o melhor sistema é o proporcional de lista fechada. O eleitor 

escolhe a lista apresentada pelo partido, o qual estabelece a ordem de candidatos que 

ocuparão as cadeiras consoante os votos obtida. A lista fechada, além de obviamente 

fortalecer os partidos, impede a disputa fratricida entre candidatos da mesma 



 
 

agremiação, reduzindo custos. Ademais, permite ao eleitor saber exatamente quem 

seu voto beneficiará, o que não acontece com a sistema de listas abertas. Por fim, as 

listas fechadas poderiam colaborar enormemente na inclusão de grupos minoritários 

no poder. Basta lembrar a ínfima quantidade de mulheres no Congresso para perceber 

que as  políticas inclusivas de quotas no momento do registro de candidatura e na 

destinação de recursos do partido (ambas previstas na Lei 9504/97) não têm gerado 

bons frutos. Adotada a lista fechada, bastaria estabelecer quotas de gênero em 

posições da lista que permitissem sua eleição para resolver a subrepresentação 

feminina.  

 Mantido o sistema proporcional, desnecessária alteração constitucional para 

implantação das listas fechadas. Bastam ajustes no Código Eleitoral, na Lei 9504/97 

e/ou na lei dos Partidos Políticos. Nesse último caso, as alterações objetivariam o 

fortalecimento da democracia intrapartidária. A grande crítica que se faz a esta 

proposição é a dificuldade de renovação política, pois as estruturas partidárias 

tenderiam a manter, nos lugares-chave de suas listas, pessoas com elas afinadas. O 

risco poderia ser superado, porém, pelos critérios legais de democracia partidária, que 

incluiriam a já citada quota de participação, por exemplo, de mulheres e novos 

filiados.  

 

 Já as candidaturas majoritárias – prefeito, governador, presidente e senador – 

não seriam afetadas por estas alterações do atual sistema proporcional.  

 Do exposto, posiciona-se a Associação Nacional dos Procuradores da 

República pela adoção do sistema de listas fechadas, desde que se prevejam regras 

generosas de democracia partidária.   

 

ABUSO DO PODER ECONÔMICO NA PERSPECTIVA DA REFORMA 

POLÍTICA   

 

 O altíssimo custo das campanhas eleitorais no Brasil é de conhecimento geral. 

São valores milionários, que dificultam a vida de candidatos que não tem recursos 



 
 

próprios ou não são apoiados por grupos econômicos. Para fazer frente a esta 

realidade, tem sido promovidas alterações na legislação eleitoral sob aspectos 

periféricos das campanhas, com resultados mínimos. É o caso, por exemplo, da 

proibição de “outdoors” e da realização de “shows”2. Iniciativas mais ousadas, como 

a previsão legal de valores máximos para as campanhas políticas nunca encontraram a 

necessária regulamentação3. Uma proposta de reforma política deve oferecer soluções 

para este problema, ainda que estas devam incidir de maneira diversa nas candidaturas 

proporcionais e majoritárias. 

 

 A proposta de financiamento público exclusivo das eleições – para além dos 

atuais patamares dos recursos do fundo partidário e do horário eleitoral partidário e 

gratuito – não tem condições de vingar se mantidos a atual liberdade e facilidade de 

organização de partidos políticos e o sistema proporcional de lista aberta, pois o 

número de candidatos a vagas de vereança, deputação estadual, distrital e federal 

conta-se na casa das centenas de milhares. Assim, embora seja medida efetiva de 

combate ao abuso do poder econômico, mostra-se inviável diante do montante de 

recursos públicos que seriam demandados. 

 

 Para as candidaturas proporcionais, os meios de redução de gastos são, 

principal e alternativamente, dois. A adoção do sistema distrital reduzirá o campo no 

qual o candidato deverá fazer sua campanha. Deixará de ser a circunscrição eleitoral – 

no caso, o Estado ou o Município – e passará a ser o distrito que, a não ser no caso da 

adoção do “Distritão”, terá dimensão territorial menor. Ao invés de fazer sua 

campanha num estado inteiro da federação, como acontece com os deputados 

estaduais e federais, ela ficará limitada ao distrito. Além disso, será menor o número 

de candidatos adversários na mesma localidade. Seria uma poderosa medida de 

                                                 

2  Lei 9.504/97 – Art; 39. § 7o  É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para 

promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar 

comício e reunião eleitoral.      

3  Lei 9.504/97: Art. 17-A.  A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 

10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa; não sendo editada lei 

até a data estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que 

dará a essas informações ampla publicidade.      



 
 

redução de custos (embora não seja significativa, no mesmo grau, para os vereadores, 

cuja circunscrição já é o município). Esta alteração demanda reforma constitucional, à 

luz dos artigos 45, e 27, § 1º  da Constituição Federal. O “Distritão”, na formulação 

de uma eleição majoritária em território coincidente com o das atuais circunscrições 

eleitorais, não teria qualquer efeito de redução de custos das campanhas, se é que não 

os iria aumentar.  

 

 A medida alternativa ao voto distrital é a adoção do sistema de listas 

preordenadas – lista fechada - apresentadas pelos partidos políticos, já defendida em 

tópico próprio.  

 

 A mudança para o parlamentarismo, em relação à Chefia do Poder Executivo – 

inclusive nos Estados, Distrito Federal e Municípios – não ofereceria, de pronto, 

perspectiva de redução de custos de campanha. Afinal, a cada vez que o governo 

perdesse a maioria que o sustenta, seriam necessárias novas eleições proporcionais, 

com novos dispêndios de recursos.  

 

 Mantido o presidencialismo, importa para a redução de custos a limitação ou 

proibição de doações de pessoas jurídicas e, concomitantemente, o estabelecimento de 

valores máximos de gastos.  

 Quanto a esse ponto, necessária alteração constitucional para impor ao 

legislador o dever de elaborar legislação tratando dos limites de gastos. Hoje o art. 17-

A da Lei 9504/97 já prevê tal obrigação, nunca cumprida, até porque a lei náo possui 

força suficiente para obrigar a atuação do legislador ordinário. A previsão 

constitucional traria poderes  ao TSE para, em caso de omissão legislativa, fixar os 

limites por meio de resolução.  

 Ainda que mantidas as regras atuais sobre sistema eleitoral, o caríssimo 

predomínio do “marketing eleitoral” nas campanhas pode ser coibido. Que tal, no 

horário político gratuito, assistir apenas a candidatos fazendo e debatendo propostas? 

Sem pirotecnias de qualquer ordem? 

 Do ponto de vista da contenção de gastos de campanha, portanto, posiciona-se 



 
 

a Associação Nacional dos Procuradores da República pela adoção do sistema de 

listas fechadas, se mantido o atual sistema proporcional e pela fixação, por emenda 

constitucional, da obrigação de elaboração de lei prevendo limites de gastos para cada 

cargo.  

CONCLUSÕES 

 

 Em vista do quadro acima exposto, a ANPR propõe, quanto à reforma política:  

a) Alteração nos artigos 23 a 26 da Lei dos Partidos Políticos, para que haja, 

efetivamente, democracia interna nas agremiações e transparência no uso dos 

recursos;  

b) Fim da reeleição;  

c) Imposição de desincompatibilização para todo e qualquer ocupante de cargo 

público;  

d) Alteração do rol  da Lei 9504/97 das condutas vedadas aos servidores públicos 

e) Para a eleição de deputados e vereadores, adoção do sistema proporcional de 

lista fechada 

f) Melhoras no  modelo de financiamento misto, limitando-se quantitativamente 

os valores doados.  

g) Alteração constitucional para impor ao legislador o dever de elaborar 

legislação tratando dos limites de gastos.A previsão constitucional traria 

poderes  ao TSE para, em caso de omissão legislativa, fixar os limites por 

meio de resolução.  

 

 


