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Valemo-nos ainda de um Código
Eleitoral concebido em 1965,

momento em que, por ironia da
História, ocorria o recrudescimento
dos direitos políticos no país. A
consolidação do Estado de Direito e
da democracia a partir da
Constituição de 1988 produziram na
década seguinte a base da
legislação que passaria a reger a
estabilidade do processo eleitoral e
das eleições no Brasil. É o caso da
Lei da Inelegibilidades (Lei
Complementar 64, de 1990); da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos (Lei
9096, de 1995) e da Lei das
Eleições (Lei 9504, de 1997).

Em quase trinta anos de
democracia, apenas quatro projetos
de Iniciativa Popular foram
aprovados no país, sendo dois deles
na esfera eleitoral: a Lei 9840, de
1999, com o objetivo de combater a
compra de votos, e a Lei
Complementar 135, de 2010,
também conhecida como Lei da
Ficha Limpa, que alterou a Lei das
Inelegibilidades, tornando inelegível
por oito anos os condenados em
processos criminais em decisão
colegiada, políticos cassados ou que
tenha renunciado para evitar a
cassação.

Quase regra, nos anos ímpares se
observa uma reforma eleitoral
modificando aspectos pontuais da
legislação já mencionada. A tentativa
de aperfeiçoamento das regras do
jogo democrático não esconde doses
generosas de casuísmo. As duas
últimas reformas eleitorais, a de
2015 e a de 2017, merecem
atenção.

A primeira foi patrocinada pelo
ex-Presidente da Câmara dos
Deputados, o agora presidiário
Eduardo Cunha. Em linhas gerais, a
reforma teve por objetivo diminuir o
astronômico custo das campanhas
eleitorais. Uma saída simplista foi
abreviar o tempo de campanha.

Democracia e Legislação
Eleitoral 30 anos depois

Houve a redução de 50% no tempo
da campanha eleitoral. De 90 dias
passaram para apenas 45 dias. E a
propaganda eleitoral em rádio e TV,
que ocupava 45 dias, por força da
Lei 13.165/15, foi comprimida em
35 dias.

É patente que a diminuição e a
restrição do tempo de campanha e
da propaganda eleitoral sofrida
por parte de candidatos e partidos,
afetando inclusive os próprios
cidadãos, fere os direitos
fundamentais da livre expressão e
da liberdade de informação,
indispensáveis para o saudável
exercício da cidadania e
fortalecimento da democracia.
Não é excessiva a afirmação de
que o resultado desta reforma
eleitoral mitigou direitos
fundamentais consagrados na
Constituição, alijando o exercício
da soberania popular, cuja
expressão máxime é alocada no
processo eleitoral e de forma
mais visível na campanha
eleitoral.

A reforma eleitoral de 2017, por
sua vez, foi promovida para sanar
decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento da ADI 4650,
em setembro de 2015, que proibiu o
financiamento empresarial de
campanha. Consubstanciada nas
Leis 13.487 e 13.488, a reforma de
2017 criou o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
para custear as campanhas
eleitorais. Este fundo, de quase dois
bilhões de reais, não se confunde
com o Fundo partidário, que
anualmente distribui aos Partidos
Políticos a cifra de quase um bilhão
de reais. Os dois fundos passarão a
irrigar o sistema político com um
montante de aproximadamente 2,6
bilhões de reais, os quais serão
geridos pelos caciques das siglas,
em um cenário no qual os partidos
padecem de democracia interna.
Resta saber se esse dinheiro
chegará a todos os candidatos,

principalmente aos novos. A nova
legislação impõe ao candidato a
necessidade de fazer requerimento
por escrito ao órgão partidário
respectivo para acesso aos recursos
do FEFC. A questão, no entanto, é
que os Partidos Políticos gozam de
autonomia e a Lei é, nesse sentido,
silente quanto aos critérios que as
siglas adotarão na distribuição dos
recursos do fundo. É bem provável
que este dinheiro não alcance todos
os candidatos, criando, pois,
obstáculo à renovação na política.

Parte do montante que
subsidiará o FEFC virá da renúncia
fiscal a ser economizada com o fim
da propaganda partidária nas
emissoras de rádio e de televisão. A
reforma eleitoral de 2017 deu fim à
propaganda partidária. Em um
cenário de permanente proliferação
dos partidos políticos – quase
quarenta atualmente – no qual o
eleitor tem dificuldade de identificar
ideologias, propostas e bandeiras
defendidas pela diversidade das

siglas, extinguir a propaganda
partidária é tornar mais custoso o
acesso e o conhecimento de
atividades e ações propugnadas
pelos partidos. Isso se resume em
uma conta bem simples: menos
informação ao cidadão, mais dinheiro
aos partidos.

Nessa contabilidade, em que a
democracia sairá deficitária, há outro
aspecto bastante preocupante a
considerar. Trata-se do
autofinanciamento de campanha. No
texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, ano passado, os
candidatos podiam usar até 10% de
seus rendimentos na campanha. O
Presidente Temer vetou o texto e o
Congresso Nacional, na sequência,
derrubou o veto do presidente. Como
no Brasil a Justiça Eleitoral tem
função normativa, com a prerrogativa
de densificar o conteúdo das normas
gerais produzidas pelo Legislativo, o
Tribunal Superior eleitoral (TSE)
publicou mês passado a íntegra da
Resolução 23.553, autorizando aos
candidatos o financiamento de 100%
de suas campanhas.

Se compete a Justiça eleitoral a
garantia da normalidade e,
sobretudo, a legitimidade das
eleições, é fundamental sua
atuação para coibir ações de
candidatos ou partidos que
provoquem o desequilibro da disputa,
sobretudo aqueles cometidos por
abuso do poder econômico. Ao que
parece, o autofinanciamento
produzirá desequilíbrio econômico
na eleição vindoura, porém, dentro
da legalidade.

Surtirão pouco efeito os apelos
costumeiros para que o cidadão, em
ano de eleição, vote consciente. É
quase ofensivo exigir coerência do
eleitor diante de um sistema que
sobrevive sob a insígnia do
contrassenso.
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