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RESUMO 

SANTOS JÚNIOR, Dirceu Fernandes dos. A ética e o financiamento das eleições 
no Brasil: Uma análise crítica. São Paulo, 2015. 
 
A presente dissertação tem por objetivo discutir a relação entre a Ética e o 

financiamento das eleições no Brasil. Nesse sentido, a Ética e a Justiça, devem 

caminhar juntas, inicialmente como instrumentos comportamentais mínimos e 

orientadores em questões eleitorais, adequando-se às realidades sociais existentes 

em nosso país, e vez mais às regras legais, e buscar mecanismos e ações tendentes 

ao atingimento de benefícios sociais. Dessa forma, balizados na Ética, 

demonstraremos que o Estado social deverá ser o promotor de Direitos Fundamentais 

e de Direitos Políticos e Sociais utilizando-se de abordagens jus filosóficas para o 

atingimento desse fim, da mediana, da proporcionalidade de ações, da igualdade e da 

justa medida. A Ética e a Justiça na política, devem ser observadas como mecanismos 

críticos a financiamentos de campanhas eleitorais promovidas em desigualdade de 

participação no que refere-se a aportes de capital como fonte exclusiva no 

direcionamento de ações políticas para a chegada ao poder. Está em jogo a nossa 

participação política, quando avaliada por exclusão da igualdade vez que a soberania 

popular somente existe pela igualdade política e pela competitividade eleitoral de 

forma equitativa. Ações não condizentes com a Ética, não pautadas em justiça social, 

ditadas por financiadores de campanhas eleitorais com objetivos outros diversos do 

desenvolvimento social como um todo, tenderão ao isolamento político e consequente 

fracasso do sistema eleitoral. Articulações políticas e vantagens futuras de 

determinados blocos econômicos, de classes ou de partidos políticos e seus 

respectivos candidatos, que lutam por interesses próprios bem diversos dos 

interesses coletivos, são promovidas por meio de mecanismos rejeitados pela Ética, 

por princípios de igualdade e pela legislação eleitoral. Dessa feita, trabalhando com 

as bases da Ética jurídica, do Direito e da Justiça, completaremos o trabalho com a 

promoção de ações positivas, onde indicaremos pensamentos de jus filósofos 

pontuando os malefícios da ingerência única do Poder Econômico nas eleições. 

Palavras-chave: Ética. Estado. Justiça social. Poder Econômico. Democracia. 

Financiamento de campanhas eleitorais. Efetividade do Direito.  
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ABSTRACT 

 

SANTOS JÚNIOR, Dirceu Fernandes dos. Ethics and the financing of elections in 
Brazil: A critical analysis. São Paulo, 2015. 

 

This work aims to discuss the relationship between ethics and the financing of elections 

in Brazil. In this sense, Ethics and Justice must go together, first as a minimum 

behavioral instruments and guiding in electoral matters, adapting to the existing social 

realities in our country, and increasingly to legal rules, and seek mechanisms and 

measures aimed at achieving social benefits. Thus, marked on Ethics, we demonstrate 

that the welfare state should be the promoter of Fundamental Rights and Political and 

Social Rights using philosophical justice approaches to the achievement of this goal, 

the median, proportionality actions, equality and just measure. Ethics and justice in 

politics, should be regarded as critical mechanisms for funding of election campaigns 

promoted unequal participation in relation to capital contributions exclusive source in 

directing political action for the coming to power. At stake is our political participation, 

when assessed by exclusion of equality since popular sovereignty only exists for 

political equality and electoral competitiveness equitably. Actions inconsistent with the 

ethics, not guided by social justice, dictated by donors to election campaigns with 

several other goals of social development as a whole, tend to political isolation and 

consequent failure of the electoral system. Political articulations and future benefits of 

certain economic groups, classes or political parties and their candidates, fighting for 

very different self-interest of the collective interests are promoted through mechanisms 

rejected by ethics, by the principles of equality and electoral legislation . This time, 

working on the basis of legal ethics, law and justice, we will complete the work to the 

promotion of positive actions, which indicate thoughts of philosophers entitled pointing 

out the evils of single interference of economic power in the elections. 

Keywords: Ethics. State. Social justice. Economic Empowerment. Democracy. 

Election campaign financing. Effectiveness of law. 
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INTRODUÇÃO 

       

 A ética é a ciência que estuda as relações morais entre os homens em 

sociedade. Do grego ethos, significa costume, estuda cientificamente o 

comportamento, em determinada sociedade.  

 Os conflitos entre a ética e a política no Brasil estão baseados numa dialética, 

de relações que podem deturpar valores morais principalmente frente às denúncias 

de corrupção, de promessas políticas perpetradas em períodos eleitorais, bem como 

conflitos atinentes ao modo de governar e sua mantença, qual seja a governabilidade 

e seu fundamento ético e respectivos valores quando apontados ao próprio homem 

social.  

 Dessa forma, podemos traçar e retroagir ao pensamento dos iluministas, para 

os quais o fundamento ético passou a ser o próprio homem, e não Deus. Kant, 

iluminista, funda-se na razão, no agir, sendo que o homem é levado a esse agir por 

sua consciência. Por outro lado, para Habermas a razão e o agir tem como 

fundamento a comunicação, que se constrói na comunidade, na interação social de 

forma que chega-se ao equilíbrio racional.  

 A palavra "política" foi utilizada por Aristóteles o qual asseverava que: "o 

homem é um animal político” sendo que para o filósofo peripatético a política era a 

vida em comum, e suas as decisões sobre pontos da comunidade. 

 Max Weber entendia que a política era o conjunto de influencias para a divisão 

do poder, e que o homem traçava na política um fundo visando à ascensão ao poder.  

 Em nossa ótica, a política busca um fim comum, sendo que a virtude, a justa 

medida, a igualdade de participação deverão ser seu norte ético. E, para alcançá-lo, 

seus coadjuvantes, tem como necessário, indubitavelmente, a busca pelo poder 

tendo-se como base o equilíbrio racional. 

 Parece haver entre a ética e a política pontos em disparidade, pois o agir 

politicamente pode ter por significado distância negativa a valores éticos.  

 Nossos noticiários nas últimas décadas acabam por consolidar que onde há 

foco político há corrupção, há desvio de dinheiro público, abuso de poder econômico 

e compra de votos.  

 Em início de 2004, no Brasil tivemos notícias da operação Satiagraha 

desencadeada contra o desvio de verbas públicas que comprovaram o pagamento de 

‘propinas’ a políticos, juízes e jornalistas o que resultou na prisão de vários banqueiros, 
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diretores de bancos e investidores. Já, a corrupção e a lavagem de dinheiro 

culminaram em 2005, com o chamado mensalão que era um ‘esquema’ de pagamento 

de propinas a parlamentares para que votassem em projetos do governo, sendo o 

principal escândalo à época. Atualmente o chamado ‘petrolão’ surgiu por denúncias 

iniciadas em março de 2014, sendo deflagrado com a operação Lava-Jato que 

prendeu doleiros e o ex-Diretor de abastecimento da Petrobras o qual recebia 

propinas de empreiteiras através do desvio de dinheiro dessa estatal, por contratos 

superfaturados e dinheiro sujo para que automaticamente fossem distribuídas de 

forma específica para o benefício de políticos e de seus respectivos partidos tais como 

o partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Progressista (PP) e o PMDB.  

 Dessa feita, exsurge novamente o moderno coronelismo no Brasil, vez que 

decorre nos dias atuais, da participação de correligionários e apaniguados eleitorais, 

os quais conseguem ainda manipular boa parte da estrutura estatal através da 

corrupção, e em consequência mudar a intenção de voto de nosso eleitorado, o qual 

literalmente enganado por promessas eleitoreiras, projetos sociais manipuladores e 

tendenciosos somados a compra de votos, da astúcia e desonestidade reinantes 

perpetradas durante as eleições, sendo que esse eleitorado aponta sua escolha 

política de forma inadequada.  

 Inequivocamente, toda essa situação é gerada principalmente pela má 

qualidade na educação, bem como da alienação dos cidadãos menos favorecidos e 

que aproveitadas as oportunidades de forma desigual pelos mais astutos, e em 

desequilíbrio da boa fé dos cidadãos, acabam por ceifar o direito legal de escolha 

daqueles que necessitam serem assistidos em suas necessidades futuras durante o 

governo desse ou daquele grupo. Esses fatos decorrem da marginalização da 

sociedade onde cada vez aumenta o abismo social em nosso País por falta de 

oportunidade de opção política. 

 Nesse sentido, a questão da política envolvida por eleições prévias, e seu 

respectivo financiamento deve preocupar-se com princípios éticos e trabalhar na 

busca de criar melhorias na qualidade de vida e, dessa forma, pautarmos pela 

igualdade durante as eleições sendo a efetividade do direito uma forma de coerção 

visando a estabilidade das relações na questão da tomada e exercício do poder. 

Para fim de elaboração desta dissertação a pesquisa foi dividida em cinco 

partes. Primeiramente, foi elaborada uma síntese sobre a Ética e seus fundamentos 

históricos desde seus primórdios, seu conceito, sua lógica, seus fundamentos. 
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Elementares e o comportamento ético. Após essa contextualização, na segunda parte 

tratamos de conceitos iniciais tais como Cidadania, Democracia (Sistema de Direitos) 

e Direitos Políticos muitas vezes obscuros aos olhos do eleitor. Na terceira parte, 

dedicamos nossa atenção e foco a uma análise geral da influência e abuso do Poder 

Econômico e seus bastidores. No capítulo quatro não deixamos também de falar sobre 

Ética, Igualdade Política (na modernidade) e seu estudo face ao financiamento de 

campanhas eleitorais. Tratamos de Justiça e igualdade política, relacionadas ao 

financiamento das eleições bem como dos instrumentos eleitorais, doações, efeitos 

do abuso do Poder Econômico, grupos de interesse, financiamento, Direito 

Comparado relativos às campanhas eleitorais, a participação dos poderes 

constituídos e da Reforma Eleitoral. Nesse capítulo, citamos alguns Sistemas 

eleitorais no Direito Comparado, bem como os chamados grupos de interesse, a 

reforma do sistema eleitoral brasileiro bem como algumas passagens jurisprudenciais, 

tendências e debates acerca do pensamento de nosso Supremo Tribunal Federal e 

os reflexos nos contextos: reforma do sistema eleitoral e a consequente 

governabilidade face à Ética e Justiça social. No quinto capítulo, a questão da 

governabilidade e reeleição. Por fim, como conclusões, serão lançadas diretrizes para 

a promoção de campanhas eleitorais “limpas” pautadas na Ética, na Justiça (social), 

que possam interligar esses elementos e a partir de agora, gerar benefícios sociais a 

todos, pois, finalidade precípua do Estado Social e Democrático de Direito garantindo 

a efetiva participação cidadã pautada na igualdade de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ÉTICA 

Se houvesse um povo de Deuses, esse povo seria 
governado democraticamente, mas aos homens 
não convém tão perfeito governo.1 

                                                 
1ROUSSEAU, Jean-Jaques. Do contrato social. São Paulo: Martin Claret, 2010. p. 66.  
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Esse primeiro capítulo discorrerá sobre o conceito e a evolução da Ética, bem 

como seu desenvolvimento no desenrolar dos lustros e em especial sua relação com 

o Estado político tendo como paralelo a análise ética e o financiamento das 

campanhas eleitorais bem como preceitos vinculativos à tomada do Poder, seu 

exercício e os meios para o atingimento de seus fins, todos procurando aproximar-se 

da tão sonhada democracia participativa. 

A célebre frase de um dos maiores pensadores do Iluminismo, o filósofo Jean 

Jaques Rousseau, espelha bem o quão difícil seria a prática da democracia, uma vez 

que o Poder Político presume-se no mundo Ocidental Moderno como um poder 

democrático derivado da vontade dos homens. 

Nas civilizações antigas, sempre foram questionados fatos em que os homens 

em todos os tempos sob sua posição no mundo, o sentido da vida, a compreensão da 

morte, eram respondidas invariavelmente pela mitologia. O saber mitológico das 

origens, antes de ser pura criação artística, teve o propósito de explicar os grandes 

enigmas da vida humana.   

O relato mitológico parte da realidade concreta e cotidiana da vida, para propor 

uma reflexão analógica sobre aquilo que ultrapassa o nosso entendimento. O mito é 

o relato que contém o tesouro de pensamentos, formas linguísticas, imaginações 

cosmológicas, preceitos morais, e que constituem a herança comum dos gregos na 

época pré-clássica. 

Voltando-nos a um passado remoto, em Homero, podemos ter uma ideia inicial 

do destino dos heróis que discorre da “demanda judicial”, da luta entre os poderosos 

do Céu e da Terra pelo triunfo da Justiça2. Ali, os deuses reuniam-se em assembleia 

e decidiam o regresso de Ulisses: “Convocados os pretendentes para uma reunião na 

ágora comunicam as suas resoluções3”: “Aí, assistia com prazer, sentado à mesa do 

festim, a uma hecatombe de touros e de cordeiros, enquanto os demais Deuses se 

reuniam em assembléia no solar do Zeus Olímpico”.4 

No passado mítico encontramos modelos de lutas entre os Deuses, de lutas 

pelo poder. Em Odisséia, Atena, a deusa de olhos brilhantes, negocia a liberdade de 

Ulisses com Telêmaco e, em busca de bronze, leva uma carga de reluzente ferro para 

                                                 
2Ibid., p. 67. Entenda-se aqui Poder. 
3CARVALHO, Antônio Pinto. Odisséia Homero. São Paulo: Nova Cultural, 1990. p. 15. 
4Ibid., p. 16. 
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a cidade de Témesa.5 Os deuses em Homero se debatem em muitos planos, pois um 

medita no que o outro lhe aconselha.6  

Exprime Homero as tradições do campo. Opõe-se totalmente à cultura da 

nobreza e, mais próximo da realidade da vida no campo, a partir de então, relata 

longos mitos, tais como os dos heróis que conduzem seu povo a um maravilhoso 

mundo novo ou lhes dão fogo e demonstram novos rituais.  

Camila Castanhato discorrendo sobre Cosmologia e origem dos Deuses bem 

aponta que:  

Na sistemática mitológica, algumas obras são fundamentais: os dois 

poemas de Hesíodo (VII a.C), Teogonia e Os Trabalhos e os Dias; as 

epopeias de Homero (VIII a.C), a Ilíada e, sobretudo, a Odisseia; 

Cícero (I, d.C.) e a Guerra dos Gigantes; Ovídio (I, d. C) e 

Metamorfoses; Apolodoro (II d.C.) com Biblioteca; Nono de Panópolis 

(V d.C.) com Dionisíacas; e ainda Platão em Protágoras, as peças de 

Ésquilo e Sófocles, entre outras.  

A fonte primeira sobre a origem dos deuses e dos homens parece ser 

a apresentada por Hesíodo, importante poeta do século VII a.C. Seu 

primeiro poema Teogonia descreve a origem dos deuses. O segundo 

poema Dos Trabalhos e dos Dias está destinado a explicar a origem 

dos homens. Comecemos pela cosmologia, a criação do cosmos e dos 

deuses. 

No início existia somente o Caos. Não se sabe bem como, mas ele 

deu origem a Gaia (Terra), a Eros (amor) e a Tártaro (inferno), entre 

outros.  

Gaia, a partir de suas próprias entranhas, cria Urano (céu estrelado), 

Ureia (montanhas) e Ponto (onda marinha). 

Urano, no princípio, cobria totalmente Gaia, não existindo nenhum 

espaço entre eles. Desse enlace completo, muitos filhos foram 

gerados em Gaia: seis titãs, seis titanas, três ciclopes e três 

hecatonquiros. 

Os Titãs são Oceano, Ceo, Crio, Hipérion, Jápeto e Cronos/Saturno; 

As Titanas são Teia, Reia, Têmis (justiça), Mnemósine (memória), 

Febe (luminosa) e Tétis. Os ciclopes são seres com um único olho no 

centro da testa. São eles: Brontes (trovão), Estéropes (relâmpago) e 

                                                 
5CARVALHO, Antônio Pinto. Odisséia Homero. São Paulo: Nova Cultural, 1990. p. 25. Atena viaja 
num navio com a sua tripulação em direção a um povo de falar estranho em busca de bronze. Para 
mais informações, o leitor poderá pesquisar a obra de Homero, Odisséia. 

6Em Homero, observamos que o Deus Telêmaco, não consegue dormir, meditando na viagem que 
Atena lhe tinha aconselhado. 



17 

 

Arges (raio). E os hecatonquiros (“Cem-braços”) são criaturas de 

cinquenta cabeças e cem braços: Coto, Briareu e Giges. 

 

 E que:   

  Todos os Titãs e Titanas são seres imortais, muito fortes e belos. 

Já os ciclopes e os hecatonquiros, embora extremamente fortes e 

imortais, são seres horríveis. Todos esses filhos de Gaia e Urano são 

deuses. Mas como Urano está completamente deitado sobre Gaia, ele 

impede que seus filhos nasçam. Todos ficam presos no interior de 

Gaia, no Tártaro.  

 

 Mais a frente: 

 

Do sangue de Urano e de seu órgão sexual decepado, nasceram 

algumas terríveis outras sublimes divindades. Do sangue que cai na 

terra nascem as Erínias, as Ninfase os Gigantes, todas criaturas 

ligadas à vingança, ao ódio e à guerra, A castração de Urano por seu 

filho Cronos tem um forte significado para a mitologia. Com o 

afastamento de Gaia e Urano nascem o tempo e o espaço. O tempo 

surge com o nascimento dos titãs, que representa a passagem das 

gerações (vida e história), e o espaço surge quando Urano, em virtude 

da forte dor da castração, afasta-se de Gaia e vai aportar lá em cima, 

no Céu. 

Após cortar o sexo de seu pai, Cronos se torna o Senhor do Cosmos. 

Casa-se com sua irmã Reia e, ao modo de Urano, também não deixa 

seus filhos com ela livres para viver. Assim que nascem, Cronos 

imediatamente os engole. São filhos de Cronos e Reia: Héstia (deusa 

do lar e da casa), Deméter (deusa das colheitas e das estações), Hera 

(esposa de Zeus na era Olímpica), Poseidon (deus dos mares e dos 

rios), Hades (deus dos infernos, irá reinar no Tártaro) e Zeus. Reia, 

obviamente, não gosta de ver seus filhos engolidos por Cronos. Junta-

se a seus pais, Gaia e Urano, para enganar Cronos e esconder o 

último de seus filhos, Zeus. Assim que nasce a criança, Gaia a 

esconde e Reia enrola uma pedra que oferece a Cronos. 

Zeus cresce a salvo. Reia e Gaia prosseguem no plano contra Cronos, 

fazendo-o vomitar cada filho, um por um. 

Gaia aconselha Zeus a libertar os ciclopes e os hecatonquiros. Em 

agradecimento pela libertação, os ciclopes dão a Zeus três magníficos 
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dons: o trovão, o relâmpago e o raio. Poderes que ensurdecem, cegam 

e aniquilam os inimigos. Serão elementos importantes na guerra 

contra Cronos.7 

 

E por quais motivos falaríamos em Mitologia Grega? Pelo simples fato de que 

iniciamos a instalação da luta pelo poder.  

O mito8 Prometeu, por exemplo, originalmente contado na Teogonia9, de 

Hesíodo, retrata o roubo do fogo divino, onde Prometeu, desobedecendo a Zeus, 

roubou o fogo dos deuses, escondeu-o em um talo de erva-doce e o entregou à 

humanidade. Desse exemplar mito, podemos encontrar a solução moral para o 

problema do cansaço e dos sofrimentos da vida humana. Poderá surgir dali a ideia do 

Direito, da Justiça, do Poder e da Moral, pois nesse mito, Zeus castiga Prometeu por 

ter roubado o fogo dos deuses e dado à humanidade. Por seu feito foi acorrentado a 

uma rocha entre os reinos da Terra e do Céu para sofrer as consequências de seu 

ato. Se atentarmos ao mito, veremos Prometeu sofrendo a pena, sofrendo a perda de 

seu fígado devorado diariamente por uma grande águia.  

A mitologia grega, também incita que disseram a Chronos, líder dos Titãs, que 

um dia seus filhos iriam destroná-lo, justamente como ele havia feito com o seu pai, 

Urano. Assim, ele devorava todos os seus filhos logo que nasciam. A narrativa desse 

mito, conta que quando Zeus nasceu, Reia a esposa de Chronos, temendo pela vida 

de seu novo filho, enviou Zeus para Creta para que Chronos não pudesse comê-lo 

também. Reia o substituiu por uma pedra envolvida por roupas de bebê e Chronos 

                                                 
7CASTANHATO, Camila. Liberdade. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em 
Direito (Direito Econômico), sob a orientação do Professor Livre Docente Doutor Ricardo Hasson 
Sayeg. Cap. 4.3.1 Cosmologia - A origem dos Deuses. São Paulo. 2013 p. 197-199. Cit. 299 
“Segundo o poeta Virgílio, elas eram três e se chamavam Aleto, Tisífone e... Megera! (...) detinham a 
função de terríveis vingadoras de todos os crimes familiares e até mesmo, mais amplamente, de crimes 
cometidos contra a HOSPITALIDADE, quer dizer, contra pessoas que deviam ser tratadas, mesmo 
sendo de fora, como membros da família. (...) Em latim (...) chamadas de ‘Fúrias’”. Luc Ferry, A 
sabedoria dos Mitos gregos: aprender a viver II, tradução de Jorge Bastos – Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2007, p. 52/53, destaque meu. Atenção: falam delas também Hesíodo e Ésquilo. 300(...) 
chamadas Melianas ou Melíades. (...) São também divindades guerreiras e temíveis (...)  fabricam as 
armas mais eficazes, principalmente as arcos e as lanças usados na guerra”. Ibid., p. 53/54.  301“(...) 
que já saíram da terra armados e encouraçados. Dedicam-se inteiramente à violência e à carnificina. 
Nada os amendronta e nada lhes convém melhor do que as guerras e os massacres.” Ibid., p.54.  

8Os mitos de heróis têm muito em comum. O herói normalmente é fruto da união de um ser divino e um 
mortal. Se não for de ascendência divina, então o herói, em geral, é criado por um deus, como no caso 
de Odisseu, criado por Atena, ou adquire status divino como resultado de suas conquistas e sucesso. 

9A Teogonia refere-se à origem dos deuses, theos = deus; gonia = nascimento = Theogonia, também 
conhecida por Genealogia dos Deuses. 
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enfiou-a goela abaixo, acreditando ser Zeus, e que, desta maneira, a profecia jamais 

poderia se concretizar.    

O mito de Zeus, detalhadamente, mostra que ele triunfou sobre Chronos, seu 

pai, trazendo de volta seus irmãos totalmente crescidos que jaziam no ventre de 

Chronos. Inicia-se, a partir dessa narrativa a luta pelo Poder.  Zeus luta com todos os 

deuses, seus irmãos, para a tomada do Poder de Chronos, seu pai. Filhos contra o 

pai. Chronos acabou exilado no Tártaro quando os deuses o venceram.  

Esse mito mostra-nos que após o embate houve a partilha do domínio do 

universo, céu, mar e mundo inferior, entre os deuses irmãos. 

A mitologia grega nos fornece um catálogo de divindades que servem de 

modelos para avaliarmos o sistema de poder.10 Retomando, como castigo, Zeus criou 

a primeira mulher, Pandora. O mito em torno de Pandora está bem documentado, mas 

envolto em confusão. Pandora significa “a que tudo dá” e muitos estudiosos acreditam 

que sua aparição na Teogonia de Hesíodo, se dá como a portadora de todos os males 

para a humanidade. O castigo de Zeus por Prometeu ter dado o fogo à humanidade 

foi ordenar que Hefesto criasse do barro a primeira mulher. Ela, Pandora, chegou à 

Terra com uma caixa de presentes. Assim que foi aberta, todos os males, desgraças 

e desastres do mundo voaram para fora, com exceção da esperança ou da 

expectativa. Da caixa de Pandora saíram os demônios da doença, da velhice, e outros 

mil males que hoje povoam a Terra e o Mar.  

O mito de Pandora é totalmente dependente da percepção individual sobre o 

mito. A história de Pandora é inconclusiva. Ninguém parece ser capaz de contar o que 

aconteceu a ela depois. Enfim, o Zeus que humilhou os poderosos e exaltou os 

humildes, fez com que as sentenças dos juízes fossem justas.  

Os mitos gregos eram recolhidos pela tradição e transmitidos oralmente pelos 

aedos e rapsodos, cantores ambulantes que davam forma poética a esses relatos e 

os recitavam de cor em praça pública. 

Os mitos tiveram uma função didática importante na vida dos gregos e eram 

“aprendidos” desde cedo pelas crianças, porque ensinavam a respeito dos deuses. 

A virtude do herói manifesta-se, sobretudo, no campo de batalha, pela coragem 

e pela força, mas também na assembleia, no discurso, pelo poder de persuasão. Ele 

                                                 
10O autor Jean Pierre Vernant nos fornece modelos sistematizados da fase de transição da aristocracia 
para a democracia no século V a.C., com base nas Tragédias Gregas (VERNANT, Jean Pierre. Mito 
e tragédia na Grécia Antiga. Rio de Janeiro: Difel, 2003. p. 54). 
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vive, portanto, da dependência dos deuses e do destino, faltando a ele a noção de 

vontade, de livre arbítrio, mas isso não o diminui diante dos homens comuns; ao 

contrário, ter sido escolhido pelos deuses é sinal do seu valor, e em nada tal ajuda 

desmerece a sua virtude.  

A Ética é a parte da filosofia que aborda os fundamentos da moral. Ética é o 

nome dado a três obras de moral contidas nos Corpus de Aristóteles: A “Ética a 

Eudemo”, a “Ética a Nicomâco” e “A grande Ética”. A felicidade é posta como o fim 

supremo da atividade humana e a virtude é definida como um meio-termo entre dois 

extremos e, as noções de voluntário e involuntário permitem compreender a natureza 

própria da virtude. 

A Ética principia com Sócrates, e foi ele quem primeiro procurou definir as 

virtudes morais, pelas vias dos conceitos, dos raciocínios indutivos e das definições 

universais. 

O ideal democrático se dá com a construção da filosofia ética, datada do século 

V a.C., com o seu nascimento na Grécia. A filosofia grega está centrada em Sócrates 

(470-399 a.C.), que nada deixou escrito, senão por meio dos seus discípulos Platão e 

Xenofonte, e pode ser considerado como aquele primeiro pensador grego a criticar a 

mitologia tradicional como modelo educativo para a juventude.  

A partir de Sócrates, se estabelece a divisão clássica da filosofia grega em 

período pré-socrático (sécs. VII e VI a.C.). Este período abrange os filósofos das 

colônias gregas que iniciaram o processo de desligamento entre a filosofia e o 

pensamento mítico.  

Logo, encontramos estabelecido o período socrático ou clássico (sécs. V e IV 

a.C.), fazendo parte deste período o próprio Sócrates, seu discípulo Platão e, 

posteriormente, o discípulo deste, Aristóteles, cujo pensamento organizado e 

sistemático irá influenciar durante séculos a cultura ocidental. Os sofistas foram 

contemporâneos de Sócrates e por ele criticados duramente. 

Para Sócrates, era inadmissível atribuir aos deuses, de natureza moralmente 

boa, o problema do mal no mundo. Para ele os deuses eram virtuosos e podiam agir 

somente de modo virtuoso. Sócrates foi o precursor que procurou fixar o princípio ético 

fundamental de que todos os homens, em geral, e os governantes, em particular, tem 

a responsabilidade de seus atos ou omissões intencionais. Para Sócrates: “O homem 
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é a medida de todas as coisas”.11 Traz, portanto, o conceito de que cada ser humano 

decide de acordo com o seu critério pessoal todas as questões de conhecimento ou 

de comportamento.  

Com Sócrates são elaboradas teoricamente a legitimidade do ideal democrático 

da nova classe em ascensão. À virtude (areté) de uma aristocracia que se opõe à 

virtude do cidadão. A maior das virtudes é a justiça, e todos, desde que cidadãos da 

pólis, devem ter direito ao exercício de poder. Enquanto na aristocracia predominava 

uma areté ética, agora ela é política e mais objetiva, pois o critério do justo e do injusto 

se acha na lei escrita. Em Werner Jaeger: “O testemunho mais remoto da antiga 

cultura aristocrática helênica é Homero. Para nós, ele é ao mesmo tempo a fonte 

histórica da vida daqueles dias e a expressão poética imutável dos seus ideais”.12 

Werner Jaeger ensina-nos que tanto em Homero como nos séculos posteriores, 

o conceito de areté13, designa a excelência e a superioridade humana. A areté era um 

atributo próprio da nobreza. Senhorio e areté estavam inseparavelmente unidos: “Só 

uma vez nos livros finais, Homero entende por areté, as qualidades morais e 

espirituais”.14 

Eram os preceitos elementares do procedimento correto com os deuses, os 

pais e os estranhos que foram mais tarde incorporados à lei escrita dos Estados 

gregos, na qual não se fazia distinção fundamental entre a moral e o direito: A nobreza 

é a fonte do processo espiritual pelo qual nasce e se desenvolve a formação de uma 

nação15: 

O aparecimento da personalidade nacional helênica, tão importante 
para o mundo inteiro ‒ começa no mundo aristocrático da Grécia 
primitiva com o nascimento de um ideal definido de homem superior, 
ao que aspira o escol da raça.16 

Esse trecho remete-nos ao tema essencial da história da formação grega com 

o conceito de areté, que remonta aos tempos mais antigos:  

Não temos na língua portuguesa um equivalente exato para esse 
termo; mas a palavra “virtude”, na sua acepção não atenuada pelo uso 

                                                 
11COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. p. 93. 
12JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 24. 
13Areté: a Ética do período mítico.  
14JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 25.  
15Ibid., p. 22. 
16Ibid., p. 23. 
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puramente moral, e como expressão do mais alto ideal cavalheiresco 
unido a uma conduta cortês e distinta e ao heroísmo guerreiro, talvez 
pudesse exprimir o sentido da palavra grega.17 

Nesse espectro, há indícios de que devemos procurar a origem dela no 

pensamento antigo com as suas concepções fundamentais da nobreza cavalheiresca. 

E o testemunho mais remoto da antiga cultura aristocrática helênica é Homero. 

A noção de virtude não deve ser confundida com o conceito moral de virtude 

como o conhecemos posteriormente, mas como excelência, superioridade, alvo 

supremo do herói. Trata-se da virtude do guerreiro belo e bom.  

Nos tempos homéricos, cuja fonte histórica se acha, sobretudo, nas obras Ilíada 

e Odisséia, predomina o sistema gentílico, cuja célula básica é o genos, formado por 

pessoas ligadas entre si por laços de nascimento ou religiosos.  Com a desintegração 

da ordem gentílica, aumentam as diferenças sociais, gerando a aristocracia. A 

alteração política que ocorre é o aumento do poder da aristocracia, com o conselho e 

a assembleia de nobres e conselho do povo.     

De acordo com Leonardo Boff18 uma pessoa é ética ao se orientar por princípios 

e valores. Quando a pessoa age segundo os costumes, ou por conveniência, ela age 

segundo a moral. 

Ainda segundo o autor, a ética nasce quando o outro se coloca frente a mim, e 

me faz adotar atitudes de acolhida ou indiferença, ou, ainda, rechaço e destruição, 

levando-me a reservar pouco lugar ao outro.  

 

A ética, derivada de ethos – o habitual, o costumeiro, representa o 

conjunto de expectativas de atuação costumeira, conforme, habitual e, 

assim, contrariamente do que se poderia esperar, é subsistema da 

Cultura, pois é efetiva.19 

 

1.1 ELEMENTARES: Ética e comportamento 

  

A Ética preocupa-se com a teoria geral do comportamento e aborda, como 

dissemos anteriormente, os fundamentos da moral. O comportamento humano prático 

                                                 
17Ibid., p. 23. 
18BOFF, Leonardo. Ética e moral: A busca dos fundamentos. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. p. 37. 
19PUGLIESI, Marcio. Teoria do Direito-Aspectos Macrossistemicos. São Paulo: Amazon 
Books, 2015. p. 653.  
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refere-se diretamente à moral. Os homens agem moralmente quando enfrentam 

relações mútuas em determinados atos ou para certos fatos. Mas, segundo Adolfo 

Sánchez Vasquez: 

Também refletem sobre esse comportamento prático e o tomam como 
objeto de reflexão de seu pensamento. Dá-se, assim a passagem do 
plano da prática moral para o da teoria moral; ou, em outras palavras, 
da moral efetiva, vivida, para a moral reflexa. Quando se verifica esta 
passagem, que coincide com os indícios do pensamento filosófico, já 
estamos propriamente na esfera dos problemas teóricos morais ou 
éticos.20  

A Ética é a teoria da moral. É o pensamento filosófico aplicado às práticas 

morais do cotidiano. 

À diferença dos problemas práticos morais, os éticos são caracterizados pela 

sua generalidade:  

Será inútil recorrer à ética com a esperança de encontrar nela uma 
norma de ação para cada situação concreta. A ética poderá dizer-lhe, 
em geral, o que é um comportamento pautado por normas, ou em que 
consiste o fim – o bom – visado pelo comportamento moral, do qual 
faz parte o procedimento do indivíduo concreto ou o de todos. O 
problema do que fazer em cada situação concreta é um problema 
prático-moral e não teórico-ético. Ao contrário, definir o que é o bom 
não é um problema moral cuja solução caiba ao indivíduo em cada 
caso particular, mas um problema geral de caráter teórico, de 
competência do investigador da moral, ou seja, do ético.21 
 

Consequentemente:  

Decidir e agir numa situação concreta é um problema prático moral. 
Mas, investigar o modo pelo qual a responsabilidade moral se 
relaciona com a liberdade e com o determinismo ao qual nossos atos 
estão sujeitos é um problema teórico, cujo estudo é de competência 
da ética.22  

Poderíamos tratar aqui das diversas definições apresentadas por muitos 

estudiosos da área, passando pelos tempos primitivos e chegando aos atuais, pois 

muitas teorias éticas discorrem a respeito do bom e do justo tendo como base que se 

soubermos determinar o bom, o justo, teremos a felicidade, o prazer chegando a um 

ideal de convivência. 

                                                 
20VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. p. 7-9. 
21Ibid., p. 7. 
22VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1995. p. 7-8. 
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Por outro lado, podemos chegar a uma conclusão mais simplória alimentando 

que os problemas éticos caracterizam-se pela generalidade, distinguindo-os dos 

problemas da moral cotidiana, enquanto que os problemas morais são os relacionados 

a situações concretas. Assim: “A Ética pode contribuir para fundamentar ou justificar 

certa forma de comportamento moral”.23  

O surgimento da Ética remonta à Grécia Antiga. Aristóteles tinha uma visão 

mais técnica e ampla a respeito da Ética. A Ética, para o estagirita grego, foi definida 

como o estabelecimento da visão de felicidade buscando o bem agir humano e 

segundo a virtude. A felicidade, para Aristóteles, era a atividade da alma ligada à 

virtude. Assim, a verificação da virtude perfeita estava relacionada à virtude moral 

média ou justa medida.24 Aristóteles define a virtude moral tendo como paralelo a 

disposição implícita em nossos sentimentos medianos, as nossas emoções. Para ele:  

A Ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em 
sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica de 
comportamento humano. Tem, portanto, caráter científico com 
objetivos de abordar os problemas da moral.25 

Nesse sentido, podemos considerar o homem político como sendo 

essencialmente moralista quando ligado a definições falhas a respeito de seus direitos 

de cidadão, mas um ineficiente ético quando tratamos do bom e do justo, levando-se 

em conta o que realmente podemos considerar como “cidadania” e sua aplicação 

ética, moral e cidadã quando falamos a respeito de financiamento de campanhas 

eleitorais. 

A felicidade e a justa medida estão intimamente ligadas à participação social 

cidadã e, em especial, quando moralmente (atos práticos) essa cidadania espelhada 

pelo exercício do voto gera o bem viver, este certamente derivado de atos justos, com 

respeito àquilo que está descrito na legislação eleitoral deixando bem claro o que 

representa efetivamente uma democracia participativa tanto em seu aspecto formal 

quanto ético em sua generalidade.  

Para José Murilo de Carvalho: 

O esforço de reconstrução, melhor dito, de construção da democracia 
no Brasil ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma 
das marcas desse esforço é a voga que assumiu a palavra cidadania. 

                                                 
23Ibid., p. 9-10. 
24ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2013. (Livro II).  
25Id. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2013. p. 85-105. 
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Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de 
associações, simples cidadãos, todos a adotaram. A cidadania, 
literalmente, caiu na boca do povo. Mais ainda, ela substituiu o próprio 
povo na retórica política. Não se diz mais “O povo quer isto ou aquilo”, 
diz-se: “a cidadania quer”. Cidadania virou gente. No auge do 
entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição 
Cidadã.26 

Em verdade, a palavra “Cidadania” refere-se à tríade desdobrada em direitos 

civis, políticos e sociais. O bom e o justo segundo a Ética aristotélica é a construção 

do equilíbrio, da mediana, da virtude alcançada que leve à felicidade e ao atingimento 

de benesses e de direitos e necessidades humanas tais como a liberdade, a 

participação e a igualdade a todos. O que nem sempre (quase que nunca) é seguido 

aqui em nosso País e pode ser tolhido da maioria dos cidadãos em caso de aceitação 

normativa de financiamentos de campanhas eleitorais sem controle da informalidade 

dos recursos, pois os formais podem ser controlados. Tudo isso com objetivos 

voltados a determinados setores interessados acabam por desaguar na quebra da 

felicidade de muitos, confrontando-se com a prática moral e de seu regramento Ético. 

Dessa forma, em matéria de campanhas eleitorais, essas devem ser regradas 

no sentido de que seu resultado eleitoral deverá atingir objetivos não outros que não 

a justa medida, o bem-estar social, o bem viver todos com supedâneos pautados na 

virtude e na justiça social. 

Para atingir justiça social distributiva relativa a direitos e deveres eleitorais, 

deve-se dar tratamento equânime a todos e tratá-los como eleitores e não eleitores (a 

população como um todo) e como efetivamente devem ser tratados, e nesse aspecto 

da justa medida e da distribuição de Justiça temos que, segundo o filósofo e professor 

Harry J. Gensler, da Universidade de Cleveland:  

Equal liberty principle: Society ought to safeguard the greatest liberty 
for each person compatible with an equal liberty for all others. 
Difference principle: Society ought to promote the equal distribution of 
wealth, except tor inequalities that serve as incentives to benefit 
everyone (including the least advantaged group) and are open to 
everyone on a equal bases.27  

Assim, segundo o professor da referida Universidade americana, o princípio da 

igualdade sustenta outras liberdades com a liberdade de religião, liberdade de 

                                                 
26CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. p. 7. 
27GENSLER, Harry J. Ethics: A contemporary introduction. New York: Routledge, 2011. p. 132-133. 
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expressão e cada direito, segundo Rawls, não podem ser violadas por um insucesso 

social e que os direitos positivos estão direcionados à distribuição de riquezas, de 

bem-estar. E, numa posição original, temos que estar ligados a uma visão igualitária 

em que todos devem ter os mesmos direitos de riqueza e igualdade. Na visão 

Rawseliana de sociedade todos deverão estar robustamente cercados de 

prosperidade e bem-estar.28  

A prosperidade e bem-estar estão infimamente ligados ao Estado que por sua 

vez deverá promover integração social principalmente através da cultura, senão 

vejamos: 

 
‘Cultura’ deriva do verbo latino colere, cultivar, originariamente 
relacionado ao cultivo da terra. Pensa-se que a relação anímica com 
a natureza, como parâmetro para a compreensão do mundo, fez com 
que o termo agrícola passasse a traduzir, também, os padrões de 
comportamento e de relacionamento dos homens. Passou-se a 
designar pela palavra ‘cultura’ tudo que aludisse a normas, regras e 
conteúdos sociais cultivados pelo homem.29  

 

E, dessa feita, e numa perspectiva política, a categoria política de Estado é 

originária das categorias de cidade, república, de corpo político e da noção jurídica de 

Estado. Segundo algumas interpretações, o Estado é produto de vontades individuais 

e é definido também como a instância onde se realiza a união dessas vontades sendo 

a ciência política o estudo da natureza, do exercício e dos objetivos do poder em nossa 

sociedade. 

O Estado, fruto do desejo de vivermos em sociedade, originou-se das 

associações e grupamentos sociais em sentido amplo. São vínculos de identidade 

racial, cultural, religiosa e linguística que conduzem o homem a viver em comunidade. 

As origens dos Estados em termos mais objetivos, é toda a associação de 

pessoas ou grupos fixados em determinado território, dotado de poder e é 

politicamente organizado. 

 
“A palavra Estado, derivada do latim status, surgiu na Renascença 
com o significado que hoje a utilizamos, assim isolada e no sentido de 
nomear, sob feição gramatical, alguma coisa em sua substância”.30 

 

                                                 
28Ibid., p. 133-134. 
29 PUGLIESI, Marcio. Teoria do Direito-Aspectos Macrossistemicos. São Paulo: Amazon Books, 2015.  
p. 89-90. 
30MENEZES, Aderson. Teoria geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 41-43. 
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Por outro lado, a acepção do termo Estado, está vinculado aos diversos 

campos do conhecimento que o estudam como a Sociologia: é a integração de forças 

sociais. A Filosofia definindo-o como fenômeno cultural e político (objeto de nosso 

estudo). O Estado como uma entidade de Direito Positivo. Política como sendo uma 

nação politicamente organizada para o atingimento de fins como a governabilidade. 

Independentemente do pensamento marxista que preceitua o Estado como 

produto da sociedade em determinado momento e período de sua evolução, 

analisaremos a questão política relacionada à proteção das relações Estado-

Sociedade, também pregada por Marx, e resumidamente como instrumento do 

predomínio de classes para o fim especial de manter relações privadas mantidas com 

cautela na sua aproximação política no que se refere ao financiamento de campanhas 

eleitorais.  

Dessa forma, o Estado deverá promover todos os esforços para manter e atingir 

sempre o bem comum.  

Segundo Márcio Pugliesi, a passagem da aldeia para a cidade representa a 

emergência de uma nova configuração e de uma nova complexidade. A estabilidade 

das tradições da aldeia se perdem e novos moldes de relação se estabelecem. A 

cidade por ser mais complexa estabelece unidade de ordem superior. Mumford[43] 

pontuou: 

Quando aconteceu tudo isso, a arcaica cultura de aldeia cedeu lugar 
à ‘civilização’ urbana, essa peculiar combinação de criatividade e 
controle, de expressão e repressão, de tensão e libertação, cuja 
manifestação exterior foi a cidade histórica. Em verdade, a partir de 
suas origens, a cidade pode ser descrita como uma estrutura 
especialmente equipada para armazenar e transmitir os bens da 
civilização e suficientemente condensada para admitir a quantidade 
máxima de facilidades num mínimo de espaço, mas também capaz de 
um alargamento estrutural que lhe permita encontrar um lugar que 
sirva de abrigo às necessidades mutáveis e às formas mais complexas 
de uma sociedade crescente e de sua herança social acumulada. <...> 
A cidade se revelou não simplesmente um meio de expressar em 
termos concretos a ampliação do poder sagrado e secular, mas, de 
um modo que passou muito além de qualquer invenção consciente, 
ampliou também as dimensões da vida. 31  

 No mesmo diapasão, Pirenne[44] afirmou: 

A estabilização dos nômades marca uma etapa essencial na história 
dos povos. Surgem com ela, de fato, as noções de território, de 
propriedade imóvel e de solidariedade de vizinhança. De caçadores e 

                                                 
31 Ibid., p.101-103.  
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pastores, os povos estabilizados converteram-se em agricultores. Eis 
por que os egípcios atribuiram a Osíris, deus da vegetação[45], a 

invenção da cultura, como também a do casamento, da moral e das 
leis, isto é, do sistema social de que se originou a estabilização no 
solo. 32 

Assim, pela estabilização dos povos nômades surgem as primeiras aldeias que 

num processo gradativo estabelecem a cidadela e, em torno dela, a cidade. Exemplos 

famosos dessa organização são Atenas e Roma, cujas cidadelas, a Acrópole e o 

Capitólio, representavam os seus mais altos valores de cidadania e de representação 

de seus deuses tutelares. E ainda mais, pois como nos disse Mumford[46]: 

Na medida em que teve utilização quase militar, a cidadela primitiva 
foi antes um ponto de armazenagem, onde o produto das pilhagens do 
chefe, principalmente cereais e possivelmente mulheres, estariam em 
segurança contra depredações puramente locais – em segurança, 
vale dizer, contra-ataques por parte dos aldeões ressentidos. Aquele 
que controlasse os excedentes agrícolas anuais exerceria poderes de 
vida e morte sobre seus vizinhos. Essa criação artificial da escassez 
em meio à crescente abundância natural foi um dos primeiros triunfos 
característicos da nova economia da exploração civilizada: uma 
economia profundamente contrária aos costumes da aldeia.  

E prosseguiu: 

Tanto o poder sagrado quanto o poder temporal vieram a crescer, ao 
absorver as novas invenções da civilização; e a própria necessidade 
de um controle inteligente de todas as partes do ambiente deu mais 
autoridade àqueles que se dedicaram à inteligência ou ao controle, às 
funções de sacerdote ou de monarca, muitas vezes unidas num só 
cargo. 33 

De modo geral, a estabilização promove a formação do grupo político 
que, colocado sob proteção de um deus apto a dar autoridade e 
legimitidade ao ‘conselho de anciãos’ ou órgão equivalente lastreado 
na tradição, ou ainda ao rei-sacerdote a fim de estabelecer um centro 
de poder. 34 

A propósito do conceito de Estado, aliás, no âmbito de nossa conjectura, 

desejamos lembrar que esse construto, estabelecido pela ação concreta dos homens 

e de tão variadas acepções, nas elaborações teóricas nada mais representa senão 

um lugar comum retórico introduzido, insidiosamente, na cultura para referenciar o 

coletivo das aspirações da classe dominante como se as fossem de um povo. Para 

simples exemplo, vamos nos servir do texto de um antropólogo, Lawrance 

                                                 
32 IDEM. p.599. 
33 Ibid., p.101-103. 
34 Ibid.. p. 106. 
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KRADER[156]com o fito de bem externar, sem muitos comentários, a natureza 

hipotética, tópica e para fins retóricos desse construído: 

O Estado é uma forma não-primitiva de Governo. Ao contrário das 
formas primitivas de Governo, as agências do Governo pelo Estado 
são geralmente explícitas, complexas e formais. Embora as 
complexas instituições do Estado ajudem a integrar a sociedade da 
qual surgiu, a sociedade humana possui outros meios de atingir sua 
integração, além do Estado. 
O Estado é uma instituição da sociedade, o órgão do Governo central. 
É uma instituição de sociedades inteiras, e não apenas de partes, 
como são as corporações ou outras associações, províncias ou 
comunidades; e, uma vez estabelecido, ele protege ciumentamente o 
seu poder, não o dividindo com ninguém. 
Como uma instituição da sociedade, o estado é submetido à ordem e 
julgamento da sociedade. Mas o estado é uma instituição de apenas 
algumas sociedades, de outras não. Encontra-se em sociedades 
complexas, servindo para integrar a soberania sobre as diferentes 
espécies e classes de pessoas num único cargo supremo. Por sua 
introdução na ordem social, o estado se torna fator integrador da 
sociedade, como uma formação social secundária – não pela primeira 
vez, e não como o tipo primário de integração social. 
Sendo a instituição de domínio político de sociedades complexas, o 
Estado reúne sob esse domínio ordens morais complexas e 
conflitantes. De vez em quando, o estado se colocou numa posição de 
neutralidade moral, como árbitro entre os códigos conflitantes. Essa 
tem sido uma maneira de reificar o Estado e de colocá-lo, sem 
justificativa, fora do alcance do julgamento moral da sociedade ou 
sociedades que ele governa. O fato da complexidade não elimina a 
responsabilidade moral, mas só a torna mais complexa. (p.166-167). 
35 

E prosseguiu: “[...] o termo ‘Estado’ está livre para ser aplicado em situações 

sociais específicas – em sociedades complexas com uma fonte de autoridade 

concentrada, armada com o monopólio de meios para garantir a autoridade. Ademais, 

os meios de garantia são uma das funções especializadas do Estado. O Estado é a 

instituição que, especificamente, unifica, defende e controla a sociedade. Assim, o 

Estado é visto como um fator de complexidade da sociedade. (p.168-169) “ 

[...] As fronteiras do Estado definem não só os limites da área a ser 
defendida de ataque externo; definem sobretudo os limites dentro dos 
quais a ordem interna é mantida pelos órgãos do poder estatal, 
especificamente estabelecidos para esse fim. Como mostrou 
Malinowski, a firmeza do controle central e a firmeza da delimitação 
territorial estão inter-relacionadas. 
Os bandos primitivos expulsam os intrusos porque eles ameaçam sua 
vida econômica ou sua existência como um grupo. As forças do Estado 
expulsam os poderes estrangeiros intrusos também por essas razões; 
mas além disso, o estado o faz porque a invasão é uma violação, tanto 

                                                 
35 Ibid. p.268-270. 
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real como simbólica, do monopólio do poder em seu território, pois, 
pelo significado do termo ‘soberania’, as incursões de um invasor 
estrangeiro diminuem o poder do Estado. 

Como os governantes de estados definiram, uma vez ou outra, suas 
prerrogativas territoriais (e de liderança) de forma tal que a própria 
idéia de invasão poderia causar uma guerra, as abstrações como os 
mapas se tornaram um meio necessário de definição dos limites das 
situações belicosas.  Mas os direitos territoriais são apenas uma base 
secundária de defesa nacional ou do grupo, enquanto as razões de 
economia de esforço e o bem estar do grupo, são as bases primárias. 
A base indireta, secundária, da defesa é a defesa por razões de 
Estado: raison d’état. (p.170) 36 

E, para concluir a citação: 

A aplicação da autoridade interna no Estado é um refinamento das 
técnicas comuns a todas as sociedades. Os porta-vozes do povo 
delegam o poder primário ao monarca [...] mas esses atos por si não 
preenchem os critérios decisivos do Estado; em cada caso, o monarca 
tinha de delegar ainda a sua autoridade. Ele o fez dividindo-a entre 
cargos cada vez mais articulados, retendo ao mesmo tempo (no 
entanto) o direito de veto sobre os atos de seus ministros, e o poder 
de substituí-los ou revogá-los, e de ampliar ou diminuir suas 
funções.  Um aspecto da administração é o da justiça.  Entre os 
primeiros atos dos príncipes de Kiev estava a afirmação explícita do 
direito monopolístico de impor, ou mandar impor, o castigo físico, 
incluindo a sentença de morte. 37 
A manutenção do controle social, à qual se relaciona a administração 
de regras sociais ou legais, é praticada tanto no bando como no 
Estado. A presença universal de meios de controle social é um sinal 
de unidade e continuidade da cultura. (g.n.). Mas as técnicas de 
controle social como as de defesa do território, e do ritual da unidade 
social modificam a sua função e o seu significado no Estado (em 
oposição às sociedades simples). 
Löwie apontou a origem do Estado nas associações que suplantaram 
o parentesco local e os vínculos territoriais; Malinowski, a inter-relação 
do poder central, e a delimitação territorial precisa do Estado; Morgan, 
a significação do vínculo territorial no Governo Civil ou na formação do 
Estado; Steward, a relação entre a ordem complexa da sociedade e o 
estado. Fortes e Evans-Pritchard contrastaram: 1) o desenvolvimento 
de um aparato administrativo e a especialização das funções 
governamentais no Estado com 2) o Governo das sociedades que não 
possuem esses atributos. O Estado alcança os mesmos fins que as 
sociedades sem Estado, confirmando assim a continuidade da 
existência humana, mas o faz através de meios diferentes, assim 
ratificando a sua descontinuidade.(p.171)  38  

 

1.2 PENSAMENTO POLÍTICO GREGO 

                                                 
36  IDEM.  p. 270-273. 
37 Ibid p. 273-274. 
38 Ibid p.274-275. 
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A cultura grega com a sua mitologia exprime o início do pensamento ocidental, 

principalmente nas questões de Ética e Poder. Da Grécia Antiga, extraímos o germe 

da formação do que é hoje o Estado Democrático, vez que na Grécia o poder era 

apenas concedido aos cidadãos e a aquisição do Poder Político, e em consequência, 

a sua mantença por essa elite ‘democrática’. Werner Jaeger nos orienta para esse 

pensamento: “E foi sob a forma de Paidéia, de cultura, que os gregos consideraram a 

totalidade de sua obra criadora em relação aos outros povos da Antiguidade de que 

foram herdeiros”.39 

Verificamos que a educação, a arte, a cultura, o aprendizado e o agir espiritual 

foram espelhos para a formação do homem grego, que trouxe o ensinamento e o 

modelo ideal para o dinamismo do Poder Político. 

O Poder Político grego, desde a Antiguidade, influencia a nossa cultura com os 

seus modelos helenísticos, pois sua mitologia forneceu-nos os parâmetros e as bases 

que outrora foram as articulações entre o Direito e a Mitologia. 

Desde os primeiros estudos helenísticos, encontramos o ser humano no centro 

do pensamento grego. A forma humana dos seus deuses, o predomínio evidente do 

problema da forma humana na escultura e na pintura. O movimento filosófico desde a 

problemática do cosmos até o ser humano, que culmina em Sócrates, Platão e 

Aristóteles, com a cultura e a educação pautada na poesia e na arte. 

Um processo que ocorreu lentamente. O modelo helenístico para a formação 

do sistema democrático, social e jurídico, é observado no intervalo de um século e 

este antecede o século VI a.C. Vejamos que o catálogo de divindades do Olimpo 

serviram de modelo para a precursora civilização futura e a aproximação da 

organização da sociedade moderna em um processo que aconteceu ao mesmo tempo 

em que outro processo. Ou seja, a articulação interna entre as leis e as relações 

sociais em um dado momento da história ou período, foi traduzida nas imagens 

oferecidas pelo mundo exterior. O século IV a.C. está marcado pela inauguração de 

uma nova forma de reflexão positiva sobre a natureza. Período este que deu origem 

ao novo pensamento racional e científico que conhecemos na pós-modernidade. 

Esse período foi um evento. O nascimento da Filosofia, caracterizado pela 

emancipação do logos em relação ao mito, ofereceu ao mundo uma inovada 

                                                 
39JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 14-17. 
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originalidade na maneira do pensamento e da vida. O pensamento da pólis, constitui 

na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo, tanto no plano 

intelectual quanto no domínio das instituições, sendo para o seu sistema primário uma 

extraordinária preeminência da palavra, sendo esta o instrumento político por 

excelência e a chave de toda a autoridade do Estado. O meio de domínio e comando 

sobre outrem: 

Todas as questões de interesse geral que o Soberano tinha por função 
regularizar e que definem o campo da arché são agora submetidas à 
arte oratória e deverão resolver-se na conclusão de um debate; é 
preciso, pois, que possam ser formuladas em discursos, amoldadas 
às demonstrações antitéticas e às argumentações opostas. Entre a 
política e o logos, há assim relação estreita, vínculo recíproco. A arte 
política é essencialmente exercício da linguagem; e o logos, na 
origem, toma consciência de si mesmo, de suas regras, de sua 
eficácia, por intermédio de sua função política.40 

O trecho exemplifica a fase de transição do sistema aristocrático para o sistema 

democrático, pois as decisões do rei passam a ser do povo. As discussões da corte 

são transferidas para os representantes da sociedade.  

O universo espiritual da pólis, no pensamento tradicional, é entendido como o 

surgimento da Filosofia em um evento histórico para a humanidade. Assim, são 

atribuídas ao homem grego todas as glórias pela originalidade da fundação do 

pensamento racional. Desse modo: 

A verdadeira forma humana, com o seu autêntico ser, tal a genuína 
paidéia grega, considerada também modelo para o Estado Romano. 
O homem que se revela nos estudos das obras dos grandes gregos é 
o homo politicus. A trindade grega do poeta: a do Homem, do Estado 
e do Sábio, que encarnam a mais alta direção da nação.41  

É possível observar a concepção da Filosofia, entendida como a continuidade 

laicizada do pensamento mitológico-religioso predominantemente, ilustrado nos 

relatos míticos gregos e celebrados pelos poemas de Homero e Hesíodo, também 

pelos trabalhos dos Sete Sábios, sendo eles: Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bias 

de Priene, Sólon de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto e Quílon de 

Lacedemonia. 

                                                 
40VERNANT, Jean Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. Rio de Janeiro: Difel, 1999. p. 54. 
41SOLON, Ari Marcelo. Direito e tradição: O legado grego, romano e bíblico. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009. p. 75-81.  
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Esses ao pensarem na ordem do mundo natural e nas relações humanas que 

a nova conformação social trazia com o aparecimento da pólis, com todos os 

elementos, mitológicos, monárquicos, entre outros, funcionaram conjuntamente como 

precursores e preparadores da reflexão filosófica. E, independentemente das 

correntes acima expostas, certas foram as condições sociopolíticas e econômicas que 

favoreceram o surgimento da Filosofia. 

O século VI também está marcado pelas tragédias gregas que fazem parte da 

estrutura do Direito, bem como, possibilita o entendimento dos mitos e de suas 

relações com a história e o que restou da sua memória social. A invenção da tragédia 

grega, pautada nos questionamentos divinos, ao inaugurar um gênero, não se reduz 

às obras teatrais, mas sim cria uma consciência de uma visão trágica do homem em 

suas relações com o mundo e com os deuses. O mito heroico continua a ser matéria 

para personagens e intrigas, o herói é questionado e torna-se objeto de debate 

dramático que visa o cidadão espectador. O objeto artístico cria um público sensível 

à arte que sabe usufruir a beleza. Suas lições são precisas e científicas acerca da 

tragédia grega questionadora dos deuses.  

A Grécia sofreu transformação econômica que influenciou diretamente as 

formas sociais da época, vigentes entre os séculos VII e VI a.C. De economia 

predominantemente agrícola, passou a desenvolver de forma crescente a indústria do 

artesanato e o comércio, tornando-se necessária a fundação de centros de 

distribuição comercial que, posteriormente, produziram grande crescimento 

demográfico. 

Assim, o pensamento moral dos gregos são heranças representadas na 

atualidade e nos vários Tribunais dos Estados: a virtude é a filha do esforço e a mater 

da Justiça, das leis e dos direitos. 

O método histórico crítico nos fornece uma chave de leitura para o sistema da 

Grécia e a transposição da organização tribal para algo maior e mais complexo, a 

pólis, que obrigou o pensamento a funcionar de maneira mais positiva, a fim de lidar 

com as formas sociais que a cidade pressupunha. A nova ordem política, destacada 

da organização cósmica, apresentava-se como novo objeto de reflexão, uma vez que 

o rei/sacerdote, característico da sociedade micênica, não mais comandava as 

questões sociais. Para essa nova empreitada, fez-se necessária maior abstração de 

pensamento com a tarefa de solucionar e sugerir questões administrativas, 

econômicas e políticas que derivavam da nova conformação social. 
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Esta pesquisa permite-nos observar que os gregos foram os primeiros a 

desmitificarem os mitos, visto que os mitos foram motivadamente questionados, no 

plano mitológico-religioso onde cada grupo se afirmava como senhor de certos ritos, 

possuidor de certas fórmulas, de narrativas secretas, de símbolos divinos 

especialmente eficazes, que lhe conferiam poderes e títulos de comando. Também no 

domínio do pré-jurídico que governava as relações entre famílias, constituído em uma 

espécie de um combate codificado e sujeito a regras, em que se defrontavam grupos, 

numa espécie de grupos comparável a que põe em combate os atletas no curso dos 

jogos.  

A política, por sua vez, tomava a forma de agon: uma disputa oratória, um 

combate de argumentos cujo teatro era a ágora, praça pública, lugar de reunião, 

espaço público em que eram debatidos os problemas de interesse geral. As relações 

e interesses pessoais saiam dos seus âmbitos reservados para o público. 

A mitologia grega com os deuses do Olimpo é a chave de leitura para o 

processo de democratização social. Pois neste está o modelo constituinte da 

sociedade. Está o esforço da renovação que atua em muitos planos: ao mesmo tempo 

religioso, jurídico, político, econômico, social.  

Tanto a verdade do sábio, como o saber mitológico-religioso, era revelação do 

essencial, era a descoberta de uma realidade superior que ultrapassava muito o 

comum dos homens; mas entregue à escrita, ela era destacada do círculo fechado 

das seitas para ser exposta em plena luz aos olhares da cidade inteira; isto significava 

reconhecer que ela era por direito acessível a todos, aceitar submetê-la, como o 

debate político, ao julgamento de todos. 

Desse período façamos a apreensão de que as tragédias gregas não são mitos, 

seus heróis estão atrelados à condição histórica e mítica, mas a solução do drama 

traduz os valores coletivos da cidade democrática e não mais ao herói solitário. Os 

fundamentos da organização social em sua totalidade indissolúvel com todos os 

campos e esferas da organização da vida social em produzidas explicações mental, 

social, econômica, política e religiosa. 

O século VI foi marcado pelo processo religioso-mitológico que era econômico 

e vice-versa, e todas as outras esferas de organização interdependentes entre si. Vale 

dizer, que o gênero da tragédia surgiu no fim do século VI quando a linguagem do 

mito deixou de apreender a realidade política da cidade. A invenção do saber 

filosófico, na Grécia, ao abrir da mesma forma a todos a perspectiva do universal, 
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contribuiu decisivamente para o despertar da consciência da unidade do gênero 

humano. 

Notório se faz ver que a matéria da tragédia gerou o pensamento social próprio 

da cidade, especialmente o pensamento jurídico em pleno trabalho de elaboração. A 

presença de um vocabulário técnico de Direito na obra dos trágicos sublinha as 

afinidades entre os temas prediletos da tragédia. No entanto, a tragédia é algo muito 

diferente de um debate jurídico. Toma o homem como objeto que em si próprio vive 

um debate ao qual é coagido a fazer uma escolha definitiva. Confronta os valores 

heroicos, as representações dos mitos dos deuses antigos com os novos modos de 

pensamento que marcam o advento do Direito no quadro da cidade. 

O universo espiritual plenamente presente nos ritos, nos mitos, nas 

representações figuradas do divino, quando edificado o Direito no mundo grego, toma 

sucessivamente o aspecto de instituições sociais, de comportamentos humanos e de 

categorias mentais que definem o espírito jurídico, por oposição a outras formas de 

pensamento, em particular, as mitológicas. 

Os deuses ao inserir a ação heroica num contexto jurídico que, embora ainda 

impreciso do ponto de vista formal, não é mais norteado por valores aristocráticos, a 

tragédia revela a amplitude da crise no alvorecer da democracia grega. 

A presença de um vocabulário técnico de Direito na obra dos trágicos sublinha 

as afinidades entre os temas prediletos da tragédia e certos casos sujeitos à 

competência dos Tribunais, Tribunais esses cuja instituição é bastante recente para 

que seja ainda profundamente sentida a novidade dos valores que comandaram sua 

fundação e regularam seu funcionamento. 

Os poetas trágicos utilizavam o vocabulário do Direito jogando deliberadamente 

com suas incertezas, com suas flutuações, com sua falta de acabamento: imprecisão 

de termos, mudanças de sentido, incoerências e oposições que revelavam 

discordâncias no seio do próprio pensamento jurídico, traduziam igualmente seus 

conflitos com uma tradição religiosa, com uma reflexão moral de que o Direito já se 

distinguira, mas cujos domínios não estavam claramente delimitados em relação a ele. 

Vejamos que o Direito não era uma construção lógica, visto que este constituiu-

se historicamente a partir de procedimentos pré-jurídicos de que se libertou e aos 

quais se opôs, embora em parte permanecesse solidário com eles. Os gregos não 

têm ideia de um Direito absoluto, fundado sobre princípios, organizado num sistema 

coerente, para eles há como que graus de Direito. Num polo, o Direito se apoia na 
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autoridade de fato, na coerção, no outro, põe em jogo potências sagradas: a ordem 

do mundo, justiça de Zeus. Também coloca problemas morais que dizem respeito à 

responsabilidade do homem. 

O momento da tragédia é, pois, aquele da experiência social com uma distância 

entre o pensamento jurídico e social de um lado e as tradições míticas e heroicas de 

outro. A situação a que se referem os problemas da responsabilidade humana se 

coloca através dos problemas tateantes do Direito. 

O universo espiritual da mitologia plenamente presente nos ritos, nos mitos, 

nas representações figuradas do divino; quando se edifica o Direito no mundo grego, 

toma sucessivamente o aspecto de instituições sociais, de comportamentos humanos 

e de categorias mentais que definem o espírito jurídico, por oposição a outras formas 

de pensamento, em particular as religiosas. 

A tragédia mais que um contexto, constitui um subtexto que uma leitura erudita 

deve decifrar na própria espessura da obra por um duplo movimento, uma caminhada 

alternada de idas e vindas. A presença quase obsessiva de um vocabulário técnico 

do Direito na língua dos trágicos, sua predileção pelos temas de crime de sangue 

sujeitos à competência de tal ou tal Tribunal, a própria forma de julgamento que é 

dada a certas peças exigem conhecimento aprofundado do Direito grego. Nenhuma 

tragédia, com efeito, é um debate jurídico, nem o Direito comporta em si algo de 

trágico. São explorações de certas dimensões, pois as palavras, as noções, os 

esquemas de pensamentos são utilizados pelos poetas de forma bem diferente da 

utilizada no Tribunal ou pelos oradores. Fora de seu contexto técnico, de certa forma 

eles mudam de função e, na obra dos trágicos, misturados e opostos a outros, vieram 

a ser elementos de uma confrontação geral de valores, de um questionamento de 

todas as normas em vista de uma pesquisa que nada mais tem a ver com o Direito e 

tem sua base no próprio homem. 

Notamos que os trágicos gostavam de usar termos técnicos do Direito, mas se 

utilizavam esse vocabulário, era para jogar com suas incertezas, suas flutuações, sua 

falta de acabamento: imprecisão de termos, mutação de sentidos, incoerências e 

oposições que, no seio de um pensamento jurídico, cuja forma não é como em Roma, 

a forma de um sistema elaborado, revelavam por sua vez discordâncias e tensões 

internas, era também para traduzir os conflitos entre os valores jurídicos e a tradição 

mitológica mais antiga, era uma reflexão moral nascente da qual o Direito já se 

distinguira. Os gregos não tinham a ideia de um Direito absoluto, fundado sobre 
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princípios, organizado coerentemente como um todo. Para eles eram como que graus 

e superposições de Direitos que, em certos casos, se entrecruzavam e se 

encavalavam. Num polo, o Direito consagrava a autoridade de fato, apoiava-se na 

coerção da qual era, num certo sentido, apenas um prolongamento. No outro, ele 

tocava o religioso: colocava em causa potências sagradas, a ordem do mundo, a 

justiça de Zeus. 

Também colocavam problemas morais referentes à responsabilidade maior ou 

menor dos agentes humanos. Sob esse ponto de vista, a justiça divina, que 

frequentemente, fazia com que filhos pagassem os crimes do pai, posteriormente 

pode parecer opaca e arbitrária quanto à violência de um tirano. 

O jogo de palavras a que se presta um vocabulário e que, em princípio, é tão 

preciso como o do Direito, permite a expressão, à maneira de enigma, do caráter 

problemático dos fundamentos do poder exercido sobre outrem. 

O que era verdade para a língua jurídica não era menos para as formas de 

expressão do pensamento jurídico. 

Ademais, dos ensinamentos históricos, extraímos o período arcaico-greco que 

se iniciou com os genos, e unidades políticas maiores, as pólis ou cidades-Estados. 

No entanto, foi a Acrópole de Atenas, localizada numa colina rochosa e plana, erguida 

a 150 metros acima do nível do mar, que abrigou algumas das mais famosas 

edificações do mundo antigo: o Partenon e o Etecteion, templo dos deuses do campo, 

que posteriormente, passou a servir como sede administrativa, civil e religiosa. A 

Acrópole de Atenas foi construída por volta de 450 a.C. na administração de Péricles, 

sendo dedicada à Atena, deusa da cidade. 

Não existia até esse período um governo único, ou seja, cada cidade-Estado 

tinha suas leis, sua economia, seu governo. Na parte baixa ficava uma praça, 

a ágora, onde aconteciam todas as assembleias dos cidadãos e onde também os 

juízes julgavam os criminosos. Quanto às duas pólis mais importantes, estão, 

Esparta e Atenas, sendo Atenas o berço da democracia moderna. Das “Assembleias” 

atenienses nascia o primeiro parlamento. 

A ágora, praça pública, era o local onde se exerciam as atividades comerciais. 

Anteriormente ao século VI a.C., Atenas fora governada por monarcas e devido a uma 

série de conflitos ocorreu a tomada do poder pelos ricos proprietários de terras. Os 

aristocratas, Aristoi: ricos; Kratos: poder. Esse período evoluiu para uma oligarquia 

onde também participavam ricos comerciantes da cidade. Nesse período, ocorreu 



38 

 

instabilidade, pois direitos políticos, civis e sociais não eram proporcionados à 

população. Abriu-se, portanto, o campo para a instauração de um novo regime, a 

tirania. 

Apesar da estabilidade proporcionada no governo de Pisistrato foi somente com 

os reformadores Drácon e Sólon que foram implantadas as chamadas reformas 

sociais. Resultados foram somente conquistados por volta de 507 a.C. com Clístenes 

o qual propôs reformas concedendo aos cidadãos participação e por isso foi chamado 

de pai da democracia. Havia também o conselho de 500 membros, a Bulé, composto 

por 500 membros e constituído por cidadãos com idade acima dos 30 anos. 

Nesse período não havia possibilidade de “reeleição” uma vez que somente 

exerceria esse conselho uma única vez na vida. Nessa época não havia partidos 

políticos e as decisões respeitavam a votação por maioria para cada assunto em 

pauta. Para Clístenes todos eram cidadãos, todos iguais perante a lei e, portanto, a 

participação popular era o fundamento da democracia grega. Em seguida, temos a 

concretização no chamado século de Péricles. 

À Assembleia do Povo, a Eclésia, cabia à aprovação de leis, votação ao 

Ostracismo (exílio), declaração de guerra, onde os projetos de lei votados na Eclésia 

eram preparados pela Bulé. O cumprimento das leis estava nas mãos dos magistrados 

(Péricles foi um destacado Magistrado), sendo 10 arcontes e 10 estrategos, estes 

últimos chefiavam o Exército e a Marinha. 

O Areópago era o Tribunal constituído pelos antigos arcontes que julgavam 

crimes em geral bem como os crimes religiosos. 

A esse sistema político de poder participar diretamente do governo da pólis, 

podemos chamar de democracia direta. Mas, apenas os cidadãos tinham direitos 

políticos, ficando fora dessa participação os metecos e escravos. 

Apesar de democrático o regime ateniense, foge-nos à luz dos dias atuais se 

admitirmos, ao mesmo tempo, que era “democrático” e escravocrata. Com Péricles, 

estadista ateniense (495-429 a.C.), filho de Xantipo (comandante do Exército que 

venceu os persas em Mycle em 479 a.C.), que chegou ao poder em 460 a.C. O século 

V a.C. foi a idade de ouro de Atenas. Péricles procurou implementar a participação de 

todos no governo.  

Sem dúvida, a Grécia Antiga foi o berço da civilização moderna e palco da 

democracia. 
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O Poder Político constituído é fruto do exercício de atos de Cidadania, os mais 

diversos, com seu nascedouro nas Constituições democráticas modeladoras dos 

Estados Modernos.  

A democracia entendida como “Sistema de Direitos” e a Cidadania estão 

intimamente ligadas, e são responsáveis diretas pela modelação de um Estado 

garantidor da qualidade de vida de um povo e de seu bem-estar social.  

Dessa forma, o estudo da influência do Poder Econômico e seus limites 

moldando o exercício da cidadania será a premissa menor “causa”. A premissa maior, 

os reflexos dessa “causa”, ou seja, da influência do Poder Econômico e os problemas 

sociais daí derivados como consequência (conclusão) onde encontraremos soluções 

Éticas e de Justiça adequadas ao bem viver adotadas pelos gregos. 

A qualidade de vida de um povo depende de ações de Cidadania, habilitados 

no Estado Democrático de Direito (de seus direitos e deveres políticos) e que regulam 

a forma de intervenção popular nas ações do Estado e do governo. Como argumentos, 

e para que isso possa ocorrer, seguimos o caminho da definição e do exercício dos 

atos de Cidadania, concluindo acerca da importância da modelação Ética do Estado 

em função do estudo da Ética, do exercício do voto a que julgamos o principal 

mecanismo de adequação para que essa “qualidade de vida de um povo” venha a ser 

suprida, pois a Cidadania deverá ser analisada sob o enfoque da representatividade 

popular: o direito de sufrágio considerado como direito-dever de índole constitucional 

em que o cidadão tem o direito de participar da vida política do Estado, diretamente 

(iniciativa popular, referendo, plebiscito) ou mesmo por meio de mecanismos de 

representação, elegendo ou sendo eleito, mas de forma livre, sem interferências do 

Poder Econômico.  

Nesse aspecto, surge a seguinte questão com referência às nossas 

exposições: “a Ética modelando o Estado” versus “Poder Econômico e seus limites 

jurídicos”: Poder Econômico e limites jurídicos voltados a fundamentar o papel do 

Estado no domínio político (nesse sentido como também regulador da economia) 

pautados na análise Ética e de Justiça sob vertente da justa atuação do financiamento 

de campanhas eleitorais sejam elas com verbas públicas, privada ou mesmo regrada. 

Os “efeitos” devastadores promovidos por atos do Poder Econômico quando 

de sua interferência por interesses próprios antes, durante e após as eleições estarão 

sincronizados pelas críticas, proposições e sugestões de e de indicações legais e 

culturais no auxílio à integração e melhorias em todo o sistema eleitoral vigente. 
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Trabalharemos no sentido e no campo de Justiça social e de participação social efetiva 

sempre fiscalizando a atuação de eventuais intervenções econômicas nas eleições 

que possam criar barreiras à democracia.  

Hoje, temos no Brasil, e não muito diferente em outros países democráticos, a 

aquisição do Poder Político ligado diretamente à questão econômica, privilégio de 

alguns dos candidatos a cargos eletivos, e esse na atualidade espelha um dos 

problemas de participação para todos.  

Vale lembrar que em Atenas apenas os “ricos” podiam chegar ao Poder. 

 

1.3 ARISTÓTELES: Ética e justiça  

 

Trilhando a evolução face a questão ética, apontamos para Aristóteles o qual 

trouxe o conceito de Deus interior. Esse conceito tinha a eudemonia como atividade. 

Não era um estado. Consistia a eudemonia assim no cultivo da inteligência. A Ética 

pregada por Aristóteles tem como finalidade a busca do bem, o bem comum e 

conjugado com o interesse da comunidade. A igualdade no conceito aristotélico é 

significativa na elaboração da definição da Justiça. A Ética de Aristóteles é a da “meia-

medida”, no combate ao excesso, e a virtude estaria no meio termo de nossas ações. 

O mundo concebido por Aristóteles e de forma finalista tem uma atividade 

determinada por seu fim, cada objeto tem sua origem. O bem é o ápice da essência, 

aquilo a que todas as coisas tendem (ou de uma ciência, ou arte). Aristóteles, em sua 

obra Ética a Nicômaco, deduz que as virtudes são disposições em busca da perfeição 

do homem, enquanto ser racional. A virtude consiste em um meio-termo entre dois 

extremos. Platão, seu mestre, fundamentou e inseriu a Justiça como uma virtude 

universal de índole política, ética e jurídica e que garante a coesão, a harmonia e a 

hierarquia do todo social, ou seja, da comunidade.42 

A Justiça é uma virtude. Aristóteles, no Livro II, de Ética a Nicômaco, a define 

como um hábito.   

Além disso, toda virtude é gerada e destruída pelas mesmas causas e 
pelos mesmos meios, do mesmo modo como acontece com toda a 
arte: tocando a lira é que se formam os bons e os maus músicos. Isso 

                                                 
42CHALITA, Gabriel Benedito Isaac. Anotações de aula proferida em 21 mar. 2014 ao comentar o Livro 

II de Ética a Nicômaco, 3. ed., São Paulo: Edipro, 2013. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 21 mar. 2014.  
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se aplica rigorosamente aos arquitetos e a todos os demais. 
Construindo bem, tornam-se bons arquitetos, construindo mal, maus.43 

E continua:  

Ao asseverar que a visão estrutural de Aristóteles perante a justiça 
distributiva se dá de acordo com o respectivo mérito individual em 
escala geométrica e que a igualdade a ser observada é proporcional, 
e considera-se a justiça de acordo com o seu mérito, pois o homem 
sendo um “animal político” por natureza formou a família, base da polis 
e aos seus membros tudo pertence, assegurando-lhes uma 
participação equitativa no bem comum, conforme o mérito e 
capacidade de cada um, e a justiça nos torna aptos a realizar atos 
justos, e aquele que desrespeita a lei comete o contrário o injusto 
implícito que se apodera da coisa de outrem. O ato bom é uma virtude 
completa e a injustiça é um vício completo.44  

Dessa forma, existe uma desproporção em que a regra deve pautar-se 

direcionada para as necessidades sociais para o atingimento da Justiça e em escala 

de igualdade, sendo nesse ponto de participação efetiva, inclusão e igualdade que as 

campanhas eleitorais deverão pautar-se para a consecução de sua finalidade, qual 

seja, o bem comum. De toda forma, a equidade disponibiliza as necessidades de 

certas hipóteses da vida social.  

Pensar para Aristóteles é o agir e desse modo tem-se a tomada do Poder. A 

realização da Justiça para o estagirita é um dos problemas enfrentados em sua 

“Política” e dessa forma Márcio Pugliesi aduz: 

Não há, em Aristóteles um método para conhecer as essências, 
apenas uma crença fortíssima de que o pensamento seria capaz de 
descobri-las, posto que pensar é agir. 

Quanto aos aspectos políticos buscou analisar a sociedade 
escravocrata em que vivia, a partir de sua posição e de sua inserção 
social e de exame dos diferentes tipos de organização política45 das 

                                                 
43 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2013. p. 40-42. 
44CHALITA, Gabriel Benedito Isaac. Anotações de aula ministrada em 9 de maio de 2014 ao comentar 

o Livro V de Ética a Nicômaco, 3. ed., São Paulo: Edipro, 2013. Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 9 maio 2014.  

45PUGLIESI, Márcio. Texto aulas 1º semestre 02/03/2015. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2015. Chamamos monarquia o Estado em que o governo que visa a este interesse 
comum pertence a um só; aristocracia, aquele em que ele é confiado a mais de um, denominação 
tomada ou do fato de que as poucas pessoas a que o governo é confiado são escolhidas entre as 
mais honestas, ou de que elas só têm em vista o maior bem do Estado e de seus membros; república, 
aquele em que a multidão governa para a utilidade pública; este nome também é comum a todos os 
Estados. (...) Estas três formas podem degenerar: a monarquia em tirania; a aristocracia em 
oligarquia; a república em democracia. A tirania não é, de fato, senão a monarquia voltada para a 
utilidade do monarca; a oligarquia, para a utilidade dos ricos; a democracia, para a utilidade dos 
pobres. Nenhuma das três se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda, de um modo um 
pouco diferente, que a tirania é o governo despótico exercido por um homem sobre o Estado, que a 
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cidades-Estado gregas e daquelas do Oriente com as quais a Hélade 
mantinha, tradicionalmente, contato. O que se nota nessa metódica 
aristotélica é a busca de compreender as condições efetivamente 
existentes nessas organizações políticas penetrando em seus 
institutos e em suas práticas – numa clara rejeição ao modelo 
platônico. Vê na família e em sua organização histórica o fundamento 
do que se tornará o Estado. A estrutura de poder familial com a 
autoridade centralizada no patriarca seria o modelo do que Engels46 
indicou como sendo, em miniatura, a gênese das contradições da 
sociedade de exploração, mas que Aristóteles aponta como 
componente da “aldeia” que, por sua vez, transita para uma forma 
superior de organização: a polis. A realização da justiça nesse espaço 
é um dos problemas enfrentados em sua Política, mas um traço 
relevante a sublinhar é que, nessa tratativa não segue o “eticismo” 
essencialista platônico mas, exige que a justiça, embora uma virtude47, 
seja compreendida como algo proporcional segundo a natureza das 
pessoas envolvidas.48  

Com relação à questão da Justiça, Márcio Pugliesi continua:  

A justiça, entendida deste modo, é a virtude completa. Contudo não é 
uma virtude absoluta e puramente individual, é relativa a um terceiro e 
isto é que faz que, as mais das vezes, se a tenha como a mais 
importante das virtudes. [...] e, acresço, que é a aplicação de uma 
virtude completa e acabada. É completa porque aquele que a possui 
pode aplicar sua virtude em relação com os demais e não apenas a si 
mesmo. Muitos podem ser virtuosos em relação à sua própria pessoa 
e incapazes de virtude quanto aos demais. Esse texto que delineia a 
abrangência de seu conceito como justiça49 universal, será 
completado com seus conceitos de justiça distributiva, corretiva e de 
reciprocidade (ligada à comensurabilidade da produção de bens por 
via da crematística) que, conjugados, estabelecem o critério do justo 
meio, tomando em conta a proporcionalidade, como a pedra de toque 
do justo e, teleologicamente, do justo político. Desse justo político 

                                                 
oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia o dos pobres ou das pessoas pouco 
favorecidas.  

46PUGLIESI, Márcio. Texto aulas 1º semestre 02/03/2015. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2015. p. 5. Veja-se o texto: “A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, 
ao mesmo tempo, inaugura, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas. Aquele período 
que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um relativo retrocesso e no 
qual o bem-estar e o desenvolvimento de uns se realizam às custas da dor e da repressão de outros. 
Ela é a forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das oposições 
e das contradições que atingem seu pleno desenvolvimento nessa sociedade”.  

47Ibid., p. 5. Entendeu a virtude não como a aretê platônica, mas como hábito seletivo ou prática 
preferencial consistente em um termo médio (relativo a si mesmo) determinado pela reta razão e pelo 
que decidirá o homem prudente. Virtuosos são os hábitos advindos de escolha voluntária ensejando, 
desse modo, responsabilidade por todo ato praticado. 

48Ibid., p. 5. 
49Ibid., p. 5. Lembre-se que Platão na República, IV, 10, 433e, apresenta este argumento: Considera 

agora este outro e vê se opinas do mesmo modo: será aos governantes que atribuirás na cidade o 
julgar dos processos? / – E não será? / – E ao julgar terão outra preocupação maior do que a de 
ninguém possua o alheio nem seja privado do próprio? / – Não, a não ser essa? – Pensando que isso 
é justo? / – Sim. / – E assim, a posse e a prática do que é próprio a cada um será reconhecida como 
justiça. / – Exatamente. 
Simônides (556-468 a.C.)  havia dito anteriormente: é justo dar a cada um o que lhe é devido. 
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tratou delongadamente em sua Política e o utilizou para justificar seus 
impulsos de “classe” para definir o governo ideal para a polis e as 
características de um bom governante (Política, cap. XIII) – obra em 
que as razões da aristocracia são, com talento, defendidas – muito 
embora alguns o vejam como paladino da ação econômica das 
camadas intermediárias da sociedade em que viveu”.50 

Sempre se poderá argumentar, que tenha ainda dito: 

(…) é evidente que todas as ações prescritas pela lei são, num sentido, 
justas; as ações definidas pela lei positiva são legais e cada uma delas 
é justa. 

(…) 

Denominamos ações justas todas aquelas que tendem a produzir ou 
a conservar a felicidade com os elementos que a compõem para a 
comunidade política. 

(…) A lei positiva encontra sua fonte de justiça na aptidão para 
assegurar o bem da comunidade, assim como em sua capacidade 
para conduzir os cidadãos ao bem que lhes é próprio, para lhe propor 
existência virtuosa.51 

Aproximando o justo do legal, mas contingenciando tal proximidade às 

condições da felicidade e do bem comum. A escola peripatética foi regida, logo após 

Aristóteles, por Teofrasto de Lesbos e Eudemo de Rodes. O primeiro continuou a obra 

científica do estagirita escrevendo Histórias das Plantas e a Etiologia das Plantas que 

influíram em toda a botânica medieval, e de Eudemo só restou o apócrifo Caracteres, 

provavelmente decorrente de sua obra sobre a moral e fragmentos (coletados por 

Spengel) de uma história das ciências. Mas, os sucessores de Aristóteles publicaram 

muitos comentários à sua obra que foram recolhidos em Commentaria in Aristotelem 

graeca52 e que acabaram por constituir a base documental que deu suporte ao 

trabalho filosófico até o século XVII.  

                                                 
50PUGLIESI, Márcio. Texto aulas 1º semestre 02/03/2015. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2015. p. 5-6, grifos no original. Julio Férnandez Bulté afirma: “Niega la eficacia de 
la monarquía, de la oligarquía y hasta de la misma democracia. Postula que la forma superior de 
gobierno es aquella que él bautiza como politeia. Esta llamada politeia no es más que una forma de 
estado democrático que se corresponde con el poder de las capas medias de la población” 
(FÉRNANDEZ BULTÉ, Julio. História de las Ideas Políticas y Jurídicas. La Habana: Ciencias 
Sociales, 1977. p. 414). (Nega a eficácia da monarquia, da oligarquia e até a da própria democracia. 
Postula que a forma superior de governo é aquela que batiza de politeia. Essa chamada politeia é 
apenas uma forma de estado democrático que mantém correspondência com as camadas médias da 
população. Tradução livre do autor). 

51PUGLIESI, op. cit., p. 6, nota 39. 
52PUGLIESI, Márcio. Texto aulas 1º semestre 02/03/2015. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2015. p. 7.  
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Após o período do Liceu, a Filosofia se afasta da orientação 

predominantemente metafísica e se interessa pelas ciências, moralidade e pelas 

qualidades do humano. Em Alexandria, Siracusa e Pergamo desenvolveram intenso 

trabalho na área de Matemática, Astronomia, Geometria e Mecânica com nomes de 

relevo como Euclides de Alexandria, Apolônio de Pergamo, Arquimedes de Siracusa, 

Diofanto de Alexandria, Hiparco de Rodes e Aristarco de Samos, entre outros. No 

mesmo período escreveu Cláudio Galeno de Pergamo, no século II, suas obras 

relativas à anatomia e fisiologia influindo nessas áreas até o Renascimento. 

Uma ênfase nos fenômenos conduz a novas escolas filosóficas que se apartam 

da Academia e do Liceu, embora delas tenham obtido suas raízes – escolas essas 

que, com as decorrências do tempo53, acabam por encontrar filiados, ideologicamente, 

ainda em nossos dias. 

O epicurismo ‒ fundado por Epicuro de Samos ‒ surge da combinação do 

atomismo de Demócrito com a lógica dos céticos e a ética nos lindes daquela de 

Aristipo de Cirene e de sua escola, que via a sociedade composta por indivíduos que 

seriam, concessia venia, os átomos sociais.  

Afasta-se de Aristóteles, que quer a ciência pela ciência e considera a Filosofia 

primeira como a melhor e mais divina das teorias, embora sem maiores utilidades: fez 

da ciência a serva da vida e se interessa apenas pela teoria tendo em vista a prática.  

Assim, Aristóteles comparava a equidade à “Régua de Lesbos”, aquela que era 

especial e onde os operários a utilizavam para medir blocos de granito e que por ser 

feita de metal flexível, ajustava-se às irregularidades do objeto.  

A equidade não mede aquilo que é normal, mas também as variações e curvas 

da experiência humana. 

A legislação eleitoral atual e, principalmente, o acervo legislativo eleitoral em 

vigor, deverão moldar-se a um conceito de justiça na medida em que esta possa ser 

distributiva, participativa e permitir a igualdade entre todos os eleitores e candidatos 

para que o bem comum, seu fim social tão desejado nas relações comuns atinentes à 

                                                 
53Ibid., p. 7. Com o sentido de evolução (positiva ou negativa) e acumulação de projetos no âmbito da 

cultura e de objetos naquele da civilização. Embora, quanto ao tempo sempre caiba se lembrar o 
fragmento 111: Tempo desconhecedor da velhice, de imortal sabedoria, engendrou Éter e ao grande 
e prodigioso Caos, em ambos os sentidos e não tinha limite inferior, nem fundamento, nem assento. 
(Plat. reimp.  II 138, 6 Kr., v. 1-2) Para se recordar a sempre presente dúvida, também presente em 
Agostinho de Hipona. 
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sociedade moderna atinjam a mediana aristotélica mesmo que ocorra determinada 

concentração de poder nas mãos de determinados grupos dominantes específicos. 

Segundo Márcio Pugliesi, nenhuma sociedade se poderá estruturar sem uma 

satisfação, ao menos parcial, nos seus membros, desse sentimento de justiça de a 

norma se aplicar indistintamente a todos, esse chamado princípio de igualdade diante 

da lei. Muito embora, por questões de concentração de poder nas mãos de grupos 

dominantes, nem sempre a lei seja aplicada de modo sistemático a todos os membros 

da sociedade. Howard S. Becker[168]  página de citação do BECKER disse: 

O desvio não é uma qualidade do ato cometido por uma pessoa, mas 
antes conseqüência da aplicação, pelos outros, de normas e sanções 
a um ‘transgressor’. O desviante é aquele ao qual essa etiqueta foi 
aplicada com êxito e o comportamento do desviante é aquele ao qual 
a coletividade cola essa etiqueta. 

E a atividade de identificar o comportamento desviante, por exemplo, 
não será exercida com o mesmo empenho, pois há uma ‘imunização’ 
mais forte para os membros acreditados da sociedade, e esse crédito 
decorre de relações de classe lastreadas nos capitais cultural e social 
do particular. 54 

 

 

1.4 ÉTICA E POLÍTICA 

 

Os pensadores da Grécia Antiga afirmavam que a Ética levava à felicidade 

pessoal. As instituições baseadas na Ética ficam fortalecidas, de acordo com o 

entendimento atual. 

De acordo com Roberto Saturnino Braga55,  

Ética é um sentimento de dever, é um conjunto de regras de conduta, 
é um capítulo da filosofia ou um mandamento da religião; é um fruto 
do pensamento, do sentimento compartilhado ou da fé, não é uma 
atividade do ser humano que tenha finalidade e deva apresentar 
resultados. 

Mais adiante, o autor especifica o que segue, no tocante à política: 

Política é a luta pelo poder, o exercício do poder numa sociedade, é 
uma prática, uma atividade bastante concreta da qual se esperam 

                                                 
54 PUGLIESI, Marcio. Teoria do Direito-Aspectos Macrossistemicos. São Paulo: Amazon Books,  2015. 
p.297. 
55BRAGA, Roberto Saturnino. Ética e política. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011. p. 73-86. 

file:///C:/Users/maria/Documents/part0000.html%23_ftn168
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resultados também concretos, resultados que são os mais importantes 
para a vida humana em coletividade, afetando até mesmo a sua 
sobrevivência. Por isso se considera a Política a atividade mais nobre 
do homem civilizado.56 

Dado que a classe política pratica o saque dos cofres públicos 

descaradamente, podemos então afirmar a existência de um conflito na relação entre 

Ética e política.  É importante, portanto, que a política deve ser submetida à Ética.   

Para que esse objetivo possa ser atingido, é preciso que a sociedade e o 

governo combatam a corrupção de forma implacável, tal como foi realizado à época 

do julgamento do Mensalão e, na atualidade, pela Operação Lava Jato, sobre o que 

adiante vamos discorrer. 

 

1.5 A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: Excurso histórico e a formação da 

burguesia57 

 

A Democracia significa a possibilidade de intervenção direta dos cidadãos na 

tomada de decisão durante o exercício do Poder. De tal modo que pode ser  

considerada um modelo de justificação do exercício desse Poder Político e em 

condições iguais de participação. Leva-se em conta a formação de opiniões de forma 

institucionalizada. É a deliberação. Aqui, desenvolvem-se mecanismos de controle 

para a consecução de resultados na esfera social e não apenas um mecanismo de 

voto simples e puro. É o princípio da participação seja por referendo ou plebiscito, o 

veto popular, a iniciativa legislativa, os referendos revogatórios bem como os 

chamados recalls.  

Nesse ponto, discorre Camila Castanhato:  

Nas democracias modernas, podemos afirmar que somente se está 
preparado para viver em sociedade quando se está preparado para 
ouvir o outro. A democracia implica necessariamente diálogo. Para 
que exista o diálogo, é preciso que todos tenham condições de 
participar da discussão. Habermas fala em um “discurso ético” na 
“ação comunicativa”, do qual todos participem, em que todas as vozes 
sejam ouvidas e consideradas válidas na composição da vontade 
final.58 

                                                 
56Ibid., p. 73. 
57PUGLIESI, Márcio. Excurso histórico: a formação da burguesia. Faculdade de Direito, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, fev. 2010. (Texto originalmente proferido na Semana 
de Palestras promovida pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto).  

58CASTANHATO, Camila. Liberdade. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em 
Direito (Direito Econômico), sob a orientação do Professor Livre Docente Doutor Ricardo Hasson 
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E continua: Fato é que, sem inclusão econômica, sem inclusão cultural, o 

indivíduo não tem condições de aprendizado e, sem aprendizado, ele não tem como 

participar da democracia e do diálogo que constrói o mundo. Assim, sem participar da 

democracia, ele não discute os mandamentos que posteriormente deverá seguir e, 

portanto, não é livre no sentido kantiano de agir de tal forma que sua conduta possa 

tornar-se uma lei universal, o que fere o direito objetivo da dignidade da pessoa 

humana. Daí a importância da inclusão econômica e cultural para o exercício do direito 

de liberdade. 

Àqueles que estão endereçadas as opiniões institucionalizadas e que desejam, 

querem igual participação, devem estar atentos, mas antes preparados culturalmente. 

A formação de opiniões de forma institucionalizada conduz necessariamente o 

indivíduo a ouvir o outro. Como bem dito o diálogo e para que tal ocorra, será preciso 

que todos participem da discussão. E, a discussão deverá ser aberta a todos, ser 

cristalina e os meios de comunicação, sejam legais ou meras opiniões 

institucionalizadas devem ser levadas em suas considerações últimas de tal sorte que 

tudo aquilo que for condizente com o exercício da liberdade levará a liberdade política 

participativa.  

 
O orçamento participativo, referentes aos recursos públicos e à consulta 

pública, utiliza-se de mecanismos e de reuniões diretas com os cidadãos, onde são 

colhidas propostas, logo após votadas as necessidade e prioridades, essas são 

encaminhadas ao governo para que seja concretizadas tais necessidades mediante  

investimento público. 

Seus princípios são a legitimidade das decisões políticas, a inclusão, o 

pluralismo, a igualdade participativa (John Rawls), a autonomia e a Justiça social – a 

não burocratização Estatal.  

Não podemos deixar esvaziados os reais sentidos da Democracia participativa 

reduzida a mera escolha de dirigentes, pois deve-se administrar seus respectivos 

governos eleitos através do pleito desburocratizando-os.  

Fazemos aqui um paralelo que nos dizeres de Márcio Pugliesi:  

                                                 
Sayeg. Cap. 1.1.2 Diálogo, democracia e inclusão São Paulo. 2013 p. 34. Cit. HABERMAS, Jürgen, O 
discurso filosófico da modernidade: doze lições, tradução Luiz Sérgio Repa, Rodnei Nascimento − 
São Paulo: Martins Fontes, 2000; STIELTJES, Claudio, Jürgen Habermas. A desconstrução de uma 
teoria − São Paulo: Germinal, 2001; e WHITE, Stephen K., Razão, justiça e modernidade: a obra 
recente de Jürgen Habermas, tradução Márcio Pugliesi − São Paulo: Ícone, 1995.  
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Entre os impérios burocráticos mais relevantes Eisenstadt lista Egito, 
Babilônia, China (império Han até o Ch’ing), Pérsia (em particular as 
dinastias Sassânida, Parto e Aquemênida), Grécia, Roma, Bizâncio, o 
Califado (em particular os abassidas e fatimidas), o Império Otomano, 
e os Estados da Europa ocidental desde o fim do regime feudal até o 
fim do Absolutismo.59   

Mas, o que haveria sucedido após o fim do Absolutismo que pudesse fazer com 

que esses impérios burocráticos desaparecessem na Europa? Apenas a substituição 

dos impérios por outras formas de dominação, entre as quais a Democracia 

representativa a Sieyés, mas não o fim da burocracia. De fato, esta se especializa e 

se aproxima da descrição formulada por Max Weber precisamente após a queda dos 

impérios: o privilégio deveria ser banido e o povo (conjunto de cidadãos) deveria ter 

acesso a cargos e ao exercício do poder. O mesmo Eisenstadt conclui que a queda 

dos impérios burocráticos radicaria no desenvolvimento limitado e relativo de recursos 

e da autonomia da esfera política, que poderia realizar escolhas divergentes do 

sentido geral da capacidade produtiva do sistema. Além disso, as contradições 

internas nas orientações e nas políticas dos governantes e nas orientações políticas 

e objetivos políticos dos estratos diretivos locais, isto é, a divergência entre a grande 

política e aquela local (fato mais que presente no sistema municipalista de nossa 

federação: as metas do governo central nem sempre se coadunam com as 

expectativas de lideranças locais levando à ineficiência de ações de caráter regional) 

estaria também na base da ineficiência dos impérios burocráticos. 

Finalmente, a importância atribuída à autonomia da esfera política e a 

composição social dos estratos principais burocráticos, isto é, a divergência entre os 

rumos do centro de decisão e as tendências sociopolíticas das camadas superiores 

de execução60 conducentes a uma separação entre tais estratos enfraqueceriam a 

capacidade produtiva de tais Estados. Para a França e a Inglaterra, importantes na 

história do desenvolvimento e dominação burgueses, nota-se que há um intenso 

desenvolvimento econômico, da produtividade e da racionalização nos estratos 

campesinos e urbanos com a consequente transformação dos centros rurais e 

urbanos de Poder Econômico diferenciado em centros de Poder Político relativamente 

autônomo.  

                                                 
59Ibid., p. 2.  
60PUGLIESI, Márcio. Excurso histórico: a formação da burguesia. Faculdade de Direito, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, fev. 2010. (Texto originalmente proferido na Semana 
de Palestras promovida pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto). p. 2. 
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Disso resulta o surgimento de níveis elevados de organização e atividade 

política representadas por chefias e elites seculares diferenciadas que dirigiam as 

atividades culturais e econômicas com orientação política própria, o que não impedia 

uma estreita inter-relação entre as elites funcionais e os estratos dirigentes e sua 

associação em atividades culturais e políticas comuns. Associe-se a isso vigorosa 

universalidade argumentativa na justificação e legitimação dos objetivos políticos e de 

governo, com uma flexibilidade relativa dos sistemas políticos e se poderá entrever os 

motivos de subsistência do sistema político pré-revolucionário tanto na Inglaterra, 

imediatamente antes da Revolução Gloriosa, quanto na França, antes da Revolução 

Burguesa de 1789. Tais revoluções ocorreram devido a uma multiplicidade de 

motivos, entre os quais não são os menores a enorme diferenciação socioeconômica 

e as ideologias universalistas. 

Mas, explore-se um pouco mais os antecedentes desse processo. 
Pense-se, por exemplo, ter a burguesia defluido de uma substancial 
modificação nas relações definidas e estabilizadas durante o medievo. 
Já no século IX estava presente o protótipo do burguês numa 
sociedade surgida a partir do desmoronamento da ordem romana no 
Ocidente e depois de uma fase caótica na Europa dos séculos V a VIII 
– os homens do período agremiaram-se sob a proteção daqueles que 
puderam manter controle sobre a terra, o feudo. Na França, os reis 
merovíngios retribuíam serviços de monta com a concessão de terras 
e isso se tornou mais um motivo da feudalização da França – fato que 
se repetiu por quase toda Europa. As invasões de visigodos, alanos, 
burguinhões, francos e outros povos designados por bárbaros (visto 
não falarem latim) trazem consigo novos costumes, novas formas de 
produzir que se afastam daqueles povos regidos pelo direito romano. 
Entretanto, as invasões muçulmanas, particularmente sobre a região 
mediterrânea, duraram séculos: há intensa troca civilizatória e cultural 
e as relações entre as regiões não invadidas: aquelas acima de 
Poitiers (vitória de Carlos Martel em 732) e de Constantinopla (717) 
ficam interrompidas pela via do Mediterrâneo, habitual curso comercial 
e passam a ocorrer através do Reno. A família de Carlos Martel 
assume, progressivamente, status de realeza e Carlos Magno acaba 
por organizar, consistentemente, o poder dominial ao renunciar à 
busca de uma centralização e instituir a vassalagem.  

O vassalo jurava fidelidade e apoio militar ao soberano e cuidava da 
gestão de seu feudo.  

O suserano se referiria ao imperador e seria o porta-voz de suas 
ordens e a seus vassalos numa cadeia hierárquica e mantenedora da 
ordem.  

Sem poder contar com a importação de mercadorias do Oriente61, 
encerradas em suas próprias condições produtivas – a Europa 

                                                 
61PUGLIESI, Márcio. Excurso histórico: a formação da burguesia. Faculdade de Direito, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, fev. 2010. (Texto originalmente proferido na Semana 
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precisava bastar-se e, para tanto, organizar a produção: no sistema 
carolíngio – a unidade administrativo-dominial tornava-se, também, a 
unidade econômica. Não havia um código legal dominante, exceto as 
normas romanas e as costumeiras derivadas dos costumes 
germânicos (também influenciados pela Lex romana) e nórdicos. O 
funcionamento do todo, embora não se identifique com a soma das 
partes, decorre do funcionamento das partes – cada feudo vivia 
segundo suas condições. Todos: senhor, colonos, vilões, servos da 
gleba cuidam da terra de acordo com relações variáveis: vínculos 
temporários (em geral, de uma colheita) ou mais permanentes 
chegando à obtenção de uma porção de terra para cultivo. Paga-se ao 
senhor o foro (uma quota-parte dos frutos) como reconhecimento de 
seu direito senhorial e/ou em dias de trabalho no terreno dominial (a 
chamada corvéia). Em contrapartida, o foreiro tinha direito de conduzir 
seus porcos para que se alimentassem com as bolotas de carvalho 
nos bosques senhoriais; podia colher frutos e apascentar seus 
rebanhos nas pradarias não cultivadas e, até o século XIV, inclusive 
caçar. Para prover a mesa, as funções pastoris, em particular a do 
gado vacum, eram do feudo e havia um centro artesanal que provia a 
região com seus produtos: carpintaria, tanoaria, forjaria etc. Nessa 
sociedade preponderava o escambo, a moeda tinha pouca utilidade e 
quando necessária, devido à inexistência de mercado em que vender 
os excedentes, advém de empréstimos tomados à Igreja.62  

Max Weber, questionando do ponto de vista sociológico uma associação 

política e o que seria o Estado, aduz que:    

Não há quase nenhuma tarefa que alguma associação política não 
tenha assumido em algum momento, mas, por outro lado, não há 
também nenhuma que se possa chamar de eternamente, 
definitivamente e exclusivamente própria daquelas associações que 
se designam políticas, hoje denominadas Estado, ou que 
historicamente foram os predecessores do Estado moderno.63 

Ainda, o autor aduz que em última instância, podemos definir sociologicamente 

o Estado moderno apenas por um meio (Mittel) específico que lhe é próprio, assim 

como toda a associação política: a violência física. 

Dessa forma Max Weber referenciando-se a Trotski aduziu: “Todo Estado se 

fundamenta na força (Gewlat)”.64 

Continuando seu raciocínio, o tratadista ainda afirma que:  

                                                 
de Palestras promovida pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto). p. 2. Essa a causa eficaz das cruzadas 
que ocorreram séculos depois – restabelecer a rota comercial terrestre para o Oriente e a segurança 
para as caravanas. 

62Idem. p. 3-4. 
63WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 390. 
64Ibid., p. 390. 
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(...) o uso da violência física a outras associações ou pessoas 
individuais apenas no limite permitido pelo Estado: este é considerado 
a única fonte do “direito” ao uso da violência e portanto para nós 
“política” significaria a tentativa de participar do poder ou de influenciar 
a distribuição do poder, seja entre Estados, seja dentro de um único 
Estado, entre os grupos de pessoas que ele abrange.65 

Vale lembrar que no momento em que Max Weber proferia a palestra, a 

Alemanha se encontrava no meio da chamada “Revolução Alemã”, que havia 

estourado em novembro de 1918 e atingido novo pico de intensidade em janeiro de 

1919. Em Munique, onde o autor se dirigia aos estudantes, a “República Soviética da 

Baviera” havia sido proclamada. Intelectuais como Kurt Eisner e Ernst Toller estavam 

profundamente envolvidos no processo e incitavam Max Weber a retomar o tema 

recorrente do papel desempenhado pelos “littérateurs” na política.  

Todo esse aspecto está diretamente relacionado a formas de legitimação da 

dominação em Economia em determinada sociedade, sendo nada mais nada menos 

que a “justa medida” aristotélica. A cultura aqui deverá estar diretamente envolvida, 

vista como cultura política. Pois, como dito inicialmente, e até com uma comparação 

simplista de direção Estatal, temos a Ecclesia que era a reunião de todos os cidadãos 

livres nas cidades-Estado da Grécia Antiga com o fito único do bem comum da justa 

medida ao ver deles e que estariam direcionados a todo o conjunto populacional 

(cidadãos livres e não livres). 

O contato entre povos de diferentes culturas, sobretudo após a 
aceleração do processo de globalização verificado desde o 
esvaziamento pragmático do socialismo e em decorrência da 
polarização mundial após a Segunda Grande Guerra, tornou-se, 
contudo, um processo de contínua hibridização fragmentar: a base das 
novas formas culturais verificadas não são as nações, mas os 
indivíduos expostos à influência dessa diversidade cultural e que se 
tornam, então, focos de variedade. A eliminação de barreiras 
nacionais, por força de pactos e criações de comunidades 
supranacionais, fez com que as barreiras ideológicas se 
concentrassem em atores sócio-econômicos e culturais. Nesse 
contexto, a capacidade de disseminação da informação, do meio e da 
mensagem, passa a ser a medida do poder de tais ideologias. Assim, 
contemporaneamente, verifica-se o primado da cultura euro-
americana ocidental - nem sempre representada por seus mais altos 
valores – como referente valorativo de um possível vértice de uma 
classificação cultural. 66 

                                                 
65WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 391. 
66 PUGLIESI, Marcio. Teoria do Direito-Aspectos Macrossistemicos. São Paulo:Amazon Books,  2015. 
p. 156-157. 
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Após o putativo fim da Guerra Fria, no entanto, os temas relativos à identidade 

e diferença sócio-cultural, têm se tornado cada vez mais presentes, não só em 

discussões acadêmicas, como também em manifestações de diversas ordens, talvez 

devido à explicitação exacerbada tanto da fragmentação cultural quanto desta 

primazia da cultura ocidental como referente mundial que, em verdade, tem raízes na 

matriz colonialista e imperialista instaurada a partir do século XVI e difundida até o 

início do século XX. A partir dessa matriz (cujas origens são, primeiro, a 

modernidade[87] européia e, depois, a norte-americana) instituiu-se o padrão 

contemporâneo de organização social e política que caracteriza os estados 

nacionais[88] e a economia mundial, de cunho capitalista, a – por assim dizer – 

democracia liberal e que se pretende tenha como corolário a finalização da História 

tal como a pretendiam os hegelianos por ocasião da instauração do estado 

napoleônico. 

Talvez por haver bem compreendido esse fenômeno de expansão e 
controle, Geertz em seu A interpretação das culturas[89] afirme que a 

cultura não consiste em um complexo de padrões concretos de 
comportamento - costumes, usos, tradições, feixes de hábitos - como 
tem sido predominantemente tratada, mas em um conjunto de 
mecanismos de controle - planos, receitas, regras, instruções (o que 
os engenheiros de computação chamam “programas”) - para governar 
o comportamento” e que o Homem,  por ser capaz de produzir maior 
variedade, ‘é precisamente o animal mais desesperadamente 
dependente de tais mecanismos de controle (extragenéticos), de tais 
programas culturais, para ordenar seu comportamento’.67  

 

2 CIDADANIA, DEMOCRACIA (SISTEMAS DE DIREITOS) E DIREITOS 

POLÍTICOS 

 

2.1 CIDADANIA 

Uma das atribuições da Cidadania são os direitos políticos. 

Conforme Carlos Mário da Silva Velloso: 

A capacidade política ativa começa com o alistamento eleitoral e se 
concretiza com o voto. A capacidade política passiva acontece com o 
cumprimento das condições de elegibilidade, possibilitando ao 

                                                 
67 IDEM. p.157-160. 
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cidadão ser eleito a um cargo público.68  

A análise do termo “Cidadania”, discutido como exercício de Direitos 

Fundamentais, assenta-se nos limites dos chamados direitos de participação plena 

tais como: Direitos Civis, Políticos e Sociais, bem como a Democracia e seus 

“Sistemas de Direitos” e todos os seus efeitos serão abordados de forma escalonada 

visando o entendimento do Sistema Representativo refletido pelo Sistema Eleitoral e 

seus procedimentos. As reflexões, críticas e soluções para o bem do exercício da 

Cidadania serão abordadas num enfoque mais rígido com relação ao chamado 

financiamento privado de campanhas eleitorais no Brasil: efeitos e soluções. Assim, 

iniciaremos com o exposto por nosso tão festejado constitucionalista José Afonso da 

Silva quando discorre sobre a “Aquisição da Cidadania”, adquire-se os direitos de 

cidadania pelo alistamento eleitoral na forma da lei. Pode-se dizer, então, que a 

Cidadania se adquire com a obtenção da qualidade de eleitor, que documentalmente 

se manifesta na posse do título de eleitor válido. 

“O eleitor é cidadão, é o titular da cidadania, embora nem sempre possa exercer 

todos os direitos políticos”.69 

Aqui, o autor define formalmente como se adquire a Cidadania, ou seja, através 

da aquisição do título de eleito, um direito político referindo-se à participação do 

cidadão no governo. 

Realmente, para fazer frente a essa realidade, a definição dos termos leva-nos 

a avaliação de todas as etapas dos procedimentos eleitorais e do financiamento de 

campanhas eleitorais propriamente ditos, onde devemos ter plena consciência e 

conhecimento do que é realmente a Cidadania ‒ na prática. 

Nesse contexto, em aula ministrada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

o Prof. Dr. José Carlos Francisco aduziu:  

A Cidadania moderna encontra-se em situação delicada, e trilha 
caminhos incertos devido ao reconhecimento de novos direitos e 
novos setores da população investidos com capacidade legal de 
usufruí-los. São muitos os direitos. As transformações implicam 
diretamente numa reconstrução para adequar-se às exigências dos 
novos tempos. Temos, portanto, uma análise da concepção tradicional 
da cidadania, das forças responsáveis pela sua desestabilização, das 

                                                 
68VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de direito eleitoral. São 

Paulo: Saraiva 2010. p. 64. 
69SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 

347-348. 
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reações da literatura perante tal desestabilização e das diferentes 
tensões que na edificação da cidadania moderna caracterizam a 
relação do binômio da igualdade ou da diferença. Nas últimas décadas 
tem-se cristalizado sérias restrições à expansão da cidadania, 
especialmente no que se diz respeito à capacidade do Estado para 
universalizar benefícios. Assim, temos a concepção tradicional de 
cidadania de Marshall e Bendix onde a cidadania opera no plano 
cognitivo como conceito sintético-descritivo e não como categoria 
normativa.70   

É a Cidadania um Direito Fundamental. Formalmente, pela ótica jurídico- 

política em seu modo de aquisição e expressão, vem a ser o direito de votar e ser 

votado. Assim, a Cidadania é uma garantia constitucional, conforme o art. 1º, II, da 

Constituição Federal (CF). A coletividade depende de vários fatores para seu 

adequado desenvolvimento. Entre esses fatores está a qualidade de vida de um modo 

geral constituída pelos vetores: saúde, educação, segurança, pleno emprego e 

desenvolvimento econômico, todos proporcionados por ato de Cidadania (a Cidadania 

plena: Direitos Civis, Políticos e Sociais), todos consagrados através do instrumento 

chamado voto. A Cidadania modeladora do Estado vem promover uma reflexão 

acerca de seu próprio conceito, para integrá-lo aos fundamentos e princípios do 

Estado Social e Democrático de Direito, especialmente no que se refere ao dever de 

promover a Justiça social e a participação política efetiva. Objetiva-se, assim, a 

compreensão do fenômeno da Cidadania em relação ao Estado a partir da 

identificação das transformações geradas pela ampliação da participação popular nas 

esferas de decisões políticas e na exigência de concretização de direitos econômico, 

social e político, fruto do novo modelo de Estado adotado pela Constituição Federal 

de 1988.  

A grande preocupação deste debate se dá em torno da necessidade de 

implementação de políticas públicas, conceito que não se reduz às concepções e 

categorias tradicionais do Direito, justamente porque exige a atuação racional e 

planejada do Estado para a realização de programas de ação governamental que  

envolvam a adoção de medidas extremamente complexas e heterogêneas do ponto 

de vista jurídico com o objetivo de conscientização do exercício do voto para 

atingimento da plena Cidadania. 

                                                 
70FRANCISCO, José Carlos. Aula proferida em 14 abr. 2010. Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, Mestrado em Direito Político e Econômico. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 
(Disciplina: Fundamentos Jurídicos da Cidadania e do Estado brasileiro).   
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Nesse contexto, a intervenção do Estado na esfera individual deixa de ser vista 

como um obstáculo à efetivação plena da Cidadania, ou como uma grande violação 

de direitos. Da visão liberal das liberdades públicas ao reconhecimento de direitos 

sociais, das conquistas do Estado Social ao reconhecimento do desenvolvimento 

como forma de liberdade, consolidou-se a noção do Estado como promotor dos 

Direitos Fundamentais por meio de sua atuação na ordem econômico-social. 

Se, num primeiro momento, bastava ao Estado reconhecer a igualdade jurídica 

para evitar o colapso do sistema pelo aprofundamento de suas contradições, com o 

tempo a manutenção do sistema passa a exigir do Estado o reconhecimento da 

diferença e a assimilação do conflito. O reconhecimento da insuficiência do Estado 

em prover bem-estar e reduzir desigualdades sociais e políticas impõe aos poderes 

públicos uma agenda positiva que incorpora a sociedade civil como agente formulador 

e fiscalizador de políticas públicas voltadas à conscientização e extirpação do Poder 

Econômico como gerente de campanhas eleitorais em nosso País. 

A conquista e ampliação da Cidadania no Brasil, portanto, passa pelo 

fortalecimento do Estado e da Democracia perante os interesses privados e pela sua 

reestruturação para a integração das reivindicações sociais. Conhecer, assim, os 

obstáculos à atuação do Estado brasileiro na concretização da Cidadania plena, 

buscar alternativas para superá-los e compreender os possíveis caminhos de 

ampliação da Cidadania, são tarefas fundamentais para a (re)estruturação desse 

Estado e a promoção dos Direitos Fundamentais.  

Nas palavras acertadas de José Murilo de Carvalho:  

A cidadania, literalmente, caiu, na boca do povo. Mais ainda, ela 
substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais “o povo 
quer isto ou aquilo”, diz-se: “a cidadania” quer. Cidadania virou gente. 
No auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de 
Constituição Cidadã. A cidadania desdobra-se em direitos civis, 
políticos e sociais. Os direitos civis são os direitos fundamentais à vida, 
à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É possível haver 
direitos civis sem direitos políticos. Estes se referem à participação do 
cidadão no governo da sociedade. Em geral quando se fala em direitos 
políticos, é do direito de voto que se está falando. Pode haver direitos 
civis sem direitos políticos, o contrário não é viável. Finalmente, há os 
direitos sociais. Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se 
os direitos políticos garantem a participação no governo da sociedade, 
os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles 
incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e 
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à aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de 
uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo.71 

A Cidadania apontada também como direito político, deve combater a 

corrupção e sua grave ameaça ao sistema democrático (sistema de direitos), e, dessa 

feita sob a ótica de alguns dados colhidos e divulgados pela Transparência 

Internacional em 2012, dentre 176 países o Brasil tem a pontuação 43, numa escala 

de 0 a 100. Números menores que 50 indicam graves problemas de corrupção, 

conforme aduz Juliana Castro.72 Qual seria, então, o real prejuízo da corrupção? Em 

entrevista concedida à jornalista Marina Pinhoni, da Revista Exame, Roberto Abdenur 

descreve as consequências da corrupção.73 

Estudo recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que cada 

R$ 1,00 desviado pela corrupção representa um dano para a economia e para a 

sociedade de R$ 3,00. 

Relatório da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (FIESP) aponta 

que o custo médio da corrupção significa entre 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto 

(PIB), ou seja, de R$ 50,8 bilhões a R$ 84,5 bilhões.  

Realmente, os últimos noticiários em nosso País acerca da corrupção na 

Petrobras não deixam dúvidas a respeito desses custos que refletem em nossos 

direitos políticos e na justa medida aristotélica, vez que o chamado “Petrolão” gerou 

encargos superiores à casa dos mais de 100 bilhões de reais ao patrimônio da 

Petrobras e isso tudo à custa e sob pretexto do financiamento ilícito de campanhas 

eleitorais bancadas principalmente pelas empreiteiras com apoio e guarida do Poder 

Político instituído. 

Segundo Roberto Abdenur, o custo da corrupção poderia:  

a) atender 24,5 milhões de alunos das séries iniciais do ensino fundamental;  

b) equipar e prover o material para 129 mil escolas das séries iniciais do ensino 

fundamental com capacidade para 600 alunos;  

                                                 
71CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. p. 7-10. 
72CASTRO, Juliana. Brasil tem melhor posição em ranking de corrupção entre os Brics. O Globo, 5 

dez. 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/brasil-tem-melhor-posicao-em-ranking-de-
corrupcao-entre-os-brics-6934047>. Acesso em: 20 jul. 2015. 

73Ibid.  
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c) construir 57,6 mil escolas para séries iniciais do ensino fundamental, ou 

comprar 160 milhões de cestas básicas;  

d) pagar 209,9 milhões de bolsas família;  

e) construir 918 mil casas populares segundo o programa Minha Casa Minha 

Vida. A burocracia das repartições governamentais se transforma numa 

dificuldade para que o cidadão tenha acesso a um serviço que é público. 

Conforme Roberto Abdenur: A ineficiência alimenta a corrupção e a 

corrupção alimenta a ineficiência.74 

Ainda em referência à corrupção, Roberto Abdenur aduz que, no Brasil, a média 

de sentenças em casos de corrupção é de dez anos, ao passo que, nos Estados 

Unidos, a média é de um ano. A morosidade no julgamento de processos, causada 

pelo excesso de recursos faz com que casos sejam arrastados até prescreverem, 

fazendo com que culpados saiam ilesos de suas acusações, o que gera nos cidadãos 

uma sensação de impunidade.75 

Com referência a benesses sociais e à questão cidadã, e conforme Janete 

Kaminski, de 1500 a 1920, a assistência ao menor era realizada de forma caritativa, 

pela Igreja Católica e grupos laicos a ela ligados.76 

Adotou-se, durante muito tempo, a legislação portuguesa. Os crimes praticados 

por crianças e adolescentes foram contemplados, no Código do Império de 1831 e no 

Código da República, de 1890, todos discriminatórios, sendo que, para cumprir a lei, 

as autoridades executoras exerciam ações essencialmente punitivas. 

Em 1927, foi criado o Código conhecido como Mello Matos, que criava uma 

legislação específica para os menores, porém mantinha as mesmas formas 

repressivas e punitivas das normas anteriores. 

Em 1988, o art. 227 da Constituição Federal garantia o “(...) dever da família, 

da sociedade e do Estado, assegurar à criança os seus direitos com absoluta 

prioridade”.  

                                                 
74PINHONI, Marina. 5 efeitos danosos da corrupção que você não vê. Exame.com, São Paulo, 20 ago. 

2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/5-efeitos-danosos-da-corrupcao-que-
voce-nao-ve>. Acesso em: 16 jul. 2015. 

75Ibid. 
76KAMINSKI, Janete. Menores e crianças: uma breve análise da história da infância e adolescência no 

Brasil. Akrópolis, Umuarama, v. 20, n. 2, p. 81-92, abr./jun. 2012. Disponível em: 
<revistas.unipar.br/akropolis/article/download/4644/2767>. Acesso em: 20 jul. 2015. 
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Em 1990, como resultado de pressões populares, foi criado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), considerado avançado e inovador. 

O ECA é pautado na afirmação dos direitos sociais e prevê os meios 

necessários para sua execução. 

Nesse aspecto, o ECA inovou ao incorporar os princípios de igualdade e 

universalidade, conforme a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, 

referentes aos direitos de saúde, alimentação, educação, lazer e dignidade: 

(...) sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua 
ou de sua família (UNICEF, 2011).77 

Foi aprovado, pelo Senado, em 14 de julho de 2015, o Projeto de Lei nº 

333/2015, de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), com substitutivo de José 

Pimentel (PT-CE), que cria regime especial para os adolescentes que cometem 

crimes graves, regime esse defendido há anos pela Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e que deverá alcançar jovens na faixa dos 18 aos 26 anos.  

O período de internação poderá durar até dez anos e ser cumprido em 

estabelecimento específico ou em ala especial, assegurada a separação dos demais 

internos e o atendimento ao menor infrator precisa ser realizado em duas frentes: 

política social e medidas de segurança.78  

A teoria da representação foi criada a partir da impossibilidade de que cada 

membro da organização política participe diretamente da organização governamental. 

Assim, cidadãos eleitos pelo voto direto exercem um mandato em nome do povo. 

Conforme Carlos Mário da Silva Velloso,  

As duas principais teorias a respeito da representatividade são a 
vinculante e a discricionária. 

A teoria do mandato vinculante, que tem como um de seus Corifeus 
Rousseau, defende que o mandatário não é livre para tomar as 
decisões ao seu alvedrio, haja vista ser a soberania popular 
irrevogável e indelegável. As opções políticas escolhidas devem estar 
de acordo com o sentimento da população, inclusive, em muitos 
casos, se ele não se mantiver fiel às propostas elaboradas quando da 
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campanha eleitoral, podem os cidadãos revogar seu mandato. 

Já a teoria do mandato discricionário, que tem como um de seus 
divulgadores Edmond Burke, defende quem exerce um cargo político 
é livre para tomar as decisões a seu alvedrio. A interferência maior da 
população ocorre nos momentos eleitorais, em que ela pode escolher 
seus representantes livremente. Depois da escolha efetuada, aqueles 
que exercem cargos políticos devem reger seu comportamento 
consonante com os interesses da coletividade, sem ligações 
imperativas com a vontade de seu eleitorado. Antes de pensar em 
interesses locais, devem os parlamentares pensar no interesse 
coletivo, que pode estar em oposição aos anseios de seus eleitores.79  

A reportagem “Eles não te representam” espelha parte da questão do Poder 

Econômico influenciando a representatividade e atingindo a Cidadania em sua forma 

política: “(...) com algumas honrosas exceções, o governo ainda é basicamente 

formado por meia dúzia de homens brancos e endinheirados”.80 

Observando-se num aprofundamento mais específico, no Brasil a questão da 

representatividade política e o respectivo exercício da “Cidadania”, dentre uma 

população de 50% formada por negros, a representatividade é de 20% de deputados 

federais. As mulheres representam 51% da população, no entanto, sua presença é de 

9,9% no parlamento. Quanto aos empresários, eles ocupam 40% das cadeiras. Antes 

de decidir o voto, o eleitor é influenciado de várias maneiras. Os ricos têm mais 

condições de influenciar as pessoas.  

O voto de cabresto, embora discreto, continua existindo. O dinheiro é um 

diferencial na hora das eleições. As empresas investem apenas nos candidatos 

competitivos para garantir o retorno do investimento.81 

A vida social deverá pautar-se pelo conjunto de ideias abstraídas da 

consciência do cidadão como um todo, sendo que dessa forma produzidas pela classe 

dominante passando a verdade política de certa forma a pertencer a essa classe 

dominante no sentido de que podemos apontar o raciocínio lógico e universal de 

Márcio Pugliesi: 

A ideologia seria um fenômeno produzido pelas condições objetivas 
da vida social e, como a alienação, faria parte destas[137], tendo por 
função o ocultamento da dominação, conjunto de ideias produzidas 
pela classe dominante e pelo qual a verdade passa a pertencer a esta 

                                                 
79VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de direito eleitoral. São 

Paulo: Saraiva 2010. p. 68-69. 
80KIST, Cristine; TANJI, Thiago. Eles não te representam. Revista Galileu, n. 288, p. 48, jul. 2015.  
81KIST, Cristine; TANJI, Thiago. Eles não te representam. Revista Galileu, n. 288, p. 49-51, jul. 2015.  
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classe, legitimando a repressão daqueles que não compartilhassem 
das perspectivas hegemônicas. 
A ideologia tende à abstração porque seu caráter homogeneizante e 
universalizante não pertence à heterogênea e conflitiva realidade: é 
um sistema lógico e coerente de representações e normas que 
indicam como o indivíduo deve se comportar, a fim de escamotear as 
diferenças sociais e promover a ilusão de identidade, mesmo lançando 
mão de noções como a de direitos fundamentais que são 
compendiados, mas raramente implementados. 82 

 

2.2 FORMAS DE GOVERNO  

Das várias formas de governo, pode-se organizá-las pelo critério moral (leva-

se em conta a intenção dos que governam), sendo as formas puras: Monarquia – 

governo de um no interesse geral; Aristocracia – governo de poucos no interesse geral 

(aristoi, melhores; kratos, poder); Politéia – governo de muitos no interesse geral. E, 

as formas impuras: Tirania – governo de um no interesse pessoal; Oligarquia – 

governo de poucos, o próprio interesse ou de grupos (oligoi, poucos; arché, governo); 

Democracia (demos, povo; kratos, poder) – governo de muitos ou no próprio interesse; 

Demagogia (demos, povo; agos, orador) – governo de todos, em que predominam as 

paixões e a desordem.83  

 Aristóteles não propende, diretamente, para esta ou aquela forma pura de 

governo. Afirma que cada Estado deve adotar a forma de governo que mais se 

coadune com as peculiaridades, até porque a melhor forma de governo é aquela que 

tem os melhores governantes.84 

 

2.3 DEMOCRACIA E IGUALDADE POLÍTICA  

A Democracia nasceu na Grécia. Os gregos foram os mestres na arte, na 

Filosofia, na cultura e na política. Filosofia, cultura e política abrangem conceitos 

amplos, sobre as quais há infinitas possibilidades de interpretação e suas respectivas 

definições que não ficam estagnadas a um conceito formal único e sistemático, mas 

só devem ser interpretadas sempre através das bases fundantes valendo-se de 

valores mais abrangentes no tempo e no espaço. 

                                                 
82 PUGLIESI, Marcio. Teoria do Direito-Aspectos Macrossistemicos. São Paulo:Amazon Books,  2015.  
p. 240. 
83ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 87-89. 
84ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário Gama Khury. Brasília: UnB, 1988. (Livro III, Cap. V). 
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Falar em Filosofia grega e Filosofia chinesa é falar em culturas diferentes que 

podem modificar-se de forma dinâmica com o passar do tempo. Essas ocorrem em 

espaços diferentes e desenvolvidos por culturas diferentes. 

Não há fórmulas concretas para se chegar a esse ou aquele conceito. 

Conteúdos e significados começam a surgir quando nos atentamos ao seu histórico, 

vivendo e pautando-se em suas realidades passadas e presentes as quais poderão 

formular um conceito próximo no futuro. 

Podemos afirmar seguramente que o helenismo ocupou uma posição ímpar na 

história da humanidade e com ele a evolução da cultura ocidental em todos os 

sentidos e, em especial, na cultura e na política espelhados no progresso com 

conceitos essencialmente novos. 

Os gregos numa visão ocidental foram os que pela primeira vez estabeleceram 

um ideal e cultura como formação do homem. Deles teremos as primeiras informações 

do homem como centro em seus pensamentos, desde a forma humana de seus 

descendentes até na escultura, na pintura, na poesia do Estado grego e a 

consequente administração da pólis através da arte de governar dentro de um 

sentimento. 

O princípio espiritual dos gregos sempre foi o humanismo, a essência humana 

modelada pela comunidade. O povo grego foi o responsável pela transmissão de 

infindáveis conhecimentos à humanidade. 

Nesse aspecto, podemos compactuar com a assertiva de Camila Castanhato, 

quando aduz sobre democracia moderna:  

A democracia ateniense apenas surgiu na Antiguidade porque 

encontrou um campo fértil para tanto, campo este aberto pelo sistema 

econômico escravagista, que possibilitou o surgimento de uma classe 

social que não precisava se preocupar com os trabalhos manuais ou 

técnicos e, por isso, podia desfrutar do ócio para pensar em outros 

assuntos, tais como os assuntos da cidade. Na antiga democracia 

ateniense apenas os homens com posses eram cidadãos. E ser 

cidadão na sociedade organicista antiga era antes um dever do que 

um direito. Tratava-se do dever dos cidadãos de participar da vida 

política da cidade. 

O conceito moderno de democracia, que surgiu no século XVIII por 

influência dos iluministas revolucionários, difere, e muito, da 

democracia dos antigos. A democracia moderna foi construída sobre 
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um pano de fundo econômico diferente da democracia antiga. Se 

antes o que possibilitou a democracia foi o sistema econômico 

escravocrata, modernamente o que possibilitou e impulsionou a 

democracia foi o sistema capitalista, introduzido pela classe social 

então emergente: a burguesia. 

E continua: O sistema capitalista burguês, implantado desde o século 

XVIII, implicou uma sociedade pautada em uma democracia 

meramente formal, democracia que transformou todos em iguais 

somente perante a lei, mas não nas condições fáticas da realidade 

social. Dessa forma, o projeto iluminista de que o progresso traria mais 

felicidade a todos não se confirmou. E o sistema capitalista que 

embasou toda essa mudança de política foi o liberal.85 

 
Sob essa ótica, podemos acrescentar que a referida participação política desde 

os antigos gregos já era limitada. Limitada a um sistema de direitos (democracia- 

Robert Dahl) em que somente os cidadãos, os homens de posse poderiam ter acesso 

a decisões políticas leva-nos a concluir que realmente tratava-se de uma democracia 

meramente formal. 

O homem que se revela nas obras dos grandes gregos é o homem político. Em 

sua obra Paidéia: A formação do homem grego, Werner Jaeger afirma: 

Todo o futuro humanismo deve estar essencialmente orientado para o 
fato fundamental de toda a educação grega, a saber: que a 
humanidade, o ser homo se encontrava essencialmente vinculado às 
características do homem como ser político.86 

  

“O fato de os homens mais importantes da Grécia se considerarem 

sempre a serviço da comunidade é índice da íntima conexão que com 

ela tem a vida espiritual criadora”.87 

 

                                                 
85CASTANHATO, Camila. Liberdade. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em 
Direito (Direito Econômico), sob a orientação do Professor Livre Docente Doutor Ricardo Hasson 
Sayeg. Cap. 1.1.3 Considerações. São Paulo. 2013 p. 34. Cit. HABERMAS, Jürgen, O discurso 
filosófico da modernidade: doze lições, tradução Luiz Sérgio Repa, Rodnei Nascimento − São Paulo: 
Martins Fontes, 2000; STIELTJES, Claudio, Jürgen Habermas. A desconstrução de uma teoria − São 
Paulo: Germinal, 2001; e WHITE, Stephen K., Razão, justiça e modernidade: a obra recente de 
Jürgen Habermas, tradução Márcio Pugliesi − São Paulo: Ícone, 1995. 
86JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 16. 
87Ibid., p. 16. 
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Dessa forma, o pensamento político grego em sua formação cultural concentra-

se politicamente na ação de homens culturalmente orientados e formadores de ideais, 

destinados à direção de sua nação. A famosa expressão, “O homem é um animal 

político”, foi utilizada por Aristóteles (384-322 a.C.).  

Busca assim a comunidade para alcançar a completude e para ele aqueles que 

vivem à margem da comunidade é um ser degredado ou um ser divino. O cidadão é 

aquele que participa do processo de elaboração das leis. Estas, elaboradas pelos reis 

tornam-se leis monárquicas, por cidadãos uma verdadeira Democracia. Para 

Aristóteles, o estabelecimento de determinada comunidade visa a um bem, qual seja, 

o bem soberano. A comunidade política deve ser soberana e incluir todas as outras 

formas de comunidade. É assim a comunidade política de forma ontológica anterior a 

todas as outras comunidades estabelecidas. O homem como animal político ou 

cidadão possui direitos naturais, mas aqueles de baixo ou pouco intelecto apenas 

obedecem e esta é a mesma relação de soberania entre cidade e comunidade. A 

Justiça é a disposição moral realizada por atos justos. Em seu Livro V de Ética a 

Nicômaco, no entender do estagirita, isto tornava os indivíduos aptos a produzirem 

resultados em vários sentidos e entre eles um que define um indivíduo como injusto 

ou não equitativo e nesse sentido, aponta: 

 

“(...) O homem que obedece a lei e o homem equitativo serão ambos justos”.88 

 

Logo, o termo justo preserva e produz a felicidade da comunidade política. A 

Justiça é virtude perfeita, é virtude principal. Quem determina o que é correto é o 

homem. A lei traz-nos o parâmetro formal. A ciência política é a mais importante, é a 

excelência moral perfeita. O termo justo é aplicado a qualquer coisa que produz e 

preserva a felicidade ou as partes ligadas a felicidades da comunidade política. Na 

política estabelece-se uma condição de felicidade que se une à Justiça e, neste 

sentido, esta como pensamento filosófico e aristotélico é virtude perfeita deve atender 

também o pensamento político voltado ao universal, pois um ato injusto aqui, 

entendido como contrário ao justo, atinge a coletividade e gera desigualdade: 

Ora, visto que um homem injusto é alguém não equitativo, além de ser 
o injusto, iníquo, está dado o que está correspondendo ao iníquo 
(desigual), há uma mediana, no nomeadamente aquele que é igual, 

                                                 
88ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2013. p. 146. 
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pois em qualquer tipo de ação na qual há mais humano, é também 
admissível o igual.89 

O justo é o proporcional e o injusto é aquilo que transgride a proporção. Para 

Aristóteles: 

A justiça política é em parte natural e em parte convencional. Uma 
regra de justiça natural é aquela que apresenta idêntica validade em 
todos os lugares e não depende de nossa aceitação ou inaceitação. 
Uma regra convencional é aquela que uma vez estabelecida, deixa de 
ser indiferente.90 

E, conforme aula ministrada pelo Prof. Dr. Gabriel Benedito Isaac Chalita: 

A definição bem como a construção do justo deve ser conforme a lei, 
e ser correto, visando à preservação da felicidade e o injusto ou ilegal 
o não equitativo. Na política pode-se gerar a infelicidade, pois o mal 
do mundo é a competição e sendo nossa ontologia voltada ao social, 
a clássica vertente grega chega à conclusão da política – comunidade 
voltada ao bem comum.91 

Certamente há conexão entre Democracia, Igualdade Política e Campanhas 

Eleitorais. Há de plano em nosso ordenamento jurídico garantias constitucionais 

direcionadas ao Regime Democrático de Direito bem como um ambiente receptivo 

que possa garantir a Constituição de modo que essa Igualdade Política possa ser 

atingida quaisquer que sejam os mandos e desmandos de campanhas eleitorais. 

O modo de exercer o direito decisório é o centro das atribuições democráticas. 

O titular do Poder Político é o povo aquele que toma decisões políticas. 

A Democracia é o sistema de direitos, legitimadora da Constituição desde que 

surgiu contrapondo-se aos Regimes Monárquicos do século XVIII. 

A Democracia desde o século XVIII não espelha mais que ocupa o governo, 

mas possui apenas um lugar à espera de um novo ocupante levado ao cargo 

diretamente por seus representantes uma vez que a Democracia monárquica cedeu 

lugar à Democracia indireta, ou seja, àquela onde o povo passou a transferir seu poder 

aos representantes. 

Nessa seara, a representação política tornou-se sinônimo de Democracia. 

                                                 
89Ibid., p. 151.  
90 Ibid., p. 163. 
91CHALITA, Gabriel Benedito Isaac. Aula ministrada em 9 de maio de 2014 ao comentar o Livro V de 

Ética a Nicômaco, 3. ed., São Paulo: Edipro, 2013. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 9 maio 2014. 
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O sistema democrático se observado sob a ótica da maioria gera situações 

ilógicas, pois ao adotar-se somente a regra da maioria, poder-se-ia estabelecer que 

decisões tomadas de agora em diante, não seriam mais pela maioria ou até que “a 

minoria a partir de agora poderá descartar a maioria no interesse do coletivo”. 

Algumas regras podem ser fixadas mediante um mínimo de regras a determinar 

quem decidiu (representação), por qual procedimento e que sequer possam ser 

alterados pela maioria. 

Em campanhas eleitorais, o financiamento público, privado ou misto ensejará 

todo um processo de acesso ao Poder Político uma vez que a ideia de representação 

política passa agora a corresponder a ideia de Democracia. 

A regra do jogo político não poderá atentar contra a dignidade da pessoa 

humana bem como contra os Direitos Humanos concretizados em sede constitucional. 

Para Robert A. Dahl, a Democracia parece ter sido inventada mais de uma vez 

em mais de um local e de modo independente em diferentes épocas e diferentes 

locais:  

Embora no caso da democracia a resposta esteja sempre rodeada por 
muita incerteza, minha leitura do registro da história é essencialmente 
esta: parte da expansão da democracia (talvez boa parte) pode ser 
atribuída à difusão de ideias e práticas democráticas, mas só a difusão 
não explica tudo. Como o fogo, a pintura ou escrita, a democracia 
parece ter sido inventada mais de uma vez em mais de um local. Afinal 
de contas, se houvesse condições favoráveis para a invenção da 
democracia em um momento, num só lugar (por exemplo, em Atenas, 
mais ou menos 500 a.C.) não poderiam ocorrer semelhantes 
condições favoráveis em qualquer outro lugar?92 

Ainda, 

Os grandes inimigos da democracia no início do Século XX – a 
monarquia centralizada, a aristocracia, a oligarquia baseada no 
sufrágio limitado e exclusivo haviam perdido sua legitimidade aos 
olhos de boa parte da humanidade. Os mais importantes regimes 
antidemocráticos do Século XX ‒ o comunista, o fascista e o nazista 
desapareceram nas ruínas de uma guerra calamitosa ou, como 
aconteceu na União Soviética, desmoronaram internamente.93 

Mesmo em países em que a Democracia estava estabelecida e aparentemente 

segura, havia certa redução de confiança uma vez que os partidos políticos e as elites 

                                                 
92DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília: UnB, 2001. p. 19. 
93Ibid., p. 11. 
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são incapazes de terem objetivos visando sucesso em questões de programas 

sociais, de bem-estar, do desemprego, da saúde e seu pior vetor fagulha da 

decadência: a corrupção.  

Com a propriedade de sempre, Márcio Thomaz Bastos discorre a respeito da 

corrupção que:  

Num sentido jurídico estritamente técnico, a proibição de submeter o 
interesse público ao benefício particular encontra-se claramente 
expressa no Código Penal. Ninguém pode, sob pena de prisão, 
receber ou oferecer vantagem indevida para que um funcionário 
público atue de forma contrária aos deveres inerentes ao exercício 
decoroso de sua função (arts. 317 e 333). A mesma conduta também 
caracteriza improbidade administrativa e é punida no âmbito 
disciplinar. Num sentido mais comum, a corrupção também engloba 
outros crimes contra o patrimônio público, com desvio de recursos que 
deveriam ser dirigidos para a realização das finalidades do Estado, 
costuma ser chamado de corrupção, sobretudo pela opinião pública.94 

Continuando, preceitua que  

(...) apesar dos avanços, ainda é necessário aperfeiçoar o nosso 
sistema político e eleitoral, para torná-lo mais transparente, dar mais 
fluidez ao compartilhamento de dados e informações na administração 
pública que é, da mesma forma, uma necessidade premente, quando 
se trata de combater a criminalidade organizada. É isso, por exemplo, 
o que busca a política de modernização e aperfeiçoamento do Sistema 
de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e 
Justiça (Infoseg), que teve sua capacidade sensivelmente aumentada 
pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 
Justiça durante o primeiro mandato Lula. Há, ainda, muito que fazer 
em matéria de aperfeiçoamento de nosso sistema político e eleitoral, 
para alcançar maior transparência. Uma reforma política que valorize 
a participação direta dos cidadãos e tenda a diminuir a influência do 
dinheiro nas eleições pode colaborar, de maneira geral, para 
aumentar a credibilidade das instituições políticas. O Supremo 
Tribunal Federal, por exemplo, discute a constitucionalidade das 
doações feitas por empresas a partidos e candidatos. O financiamento 
público das campanhas pode dificultar as ocultações que distorcem a 
disputa eleitoral. Alguns propõem a tipificação criminal do delito de 
“caixa2”, acentuando o caráter repressivo da legislação eleitoral. 
Outros chegam ao extremo de propor não só o incentivo à denúncia 
anônima – que, em nosso direito, não pode servir de base justificativa 
isolada para medidas excepcionais de investigação ‒, mas também a 
criação de um sistema pecuniário de recompensas para os 

                                                 
94BASTOS, Márcio Thomaz. Corrupção: Um modelo de política de combate à corrupção. Revista do 

Advogado, São Paulo, ano XXXIV, n. 125, p. 69, dez. 2014. 
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denunciantes. Tais projetos de lei merecem ser bem examinados pelo 
Poder Legislativo, com amplo debate da sociedade.95 

Para as democracias mais antigas o que realmente se necessita é o seu 

aprofundamento, sua consolidação, pois em cada país democrático essa 

especialização tem significados diferentes em diferentes tempos e para determinados 

povos. 

Robert A. Dahl aduz que a participação democrática desenvolve-se a partir do 

que poderíamos chamar de lógica da igualdade. Para o referido autor, a Democracia 

primitiva foi reinventada em uma forma mais avançada. O autor citando o pensamento 

de James Madison aportou a diferença entre Democracia pura e República: 

(...) uma democracia pura, que é uma sociedade constituída num 
número pequeno de cidadãos, que se reúnem e administram o 
governo pessoalmente e, uma república que é um governo em que há 
um sistema de representação.96 

Apesar de diversos critérios pertinentes a avaliarmos no contexto da 

Democracia e benefícios sociais correlatos inerentes à participação popular é válido 

observar que instituições políticas com tendências democráticas foram adaptadas a 

imensas diferenças em tamanho ou na escala das unidades políticas. E uma pequena 

cidade poderá realizar atos democráticos sem utilizar-se de algumas instituições 

necessárias a países de dimensões continentais. 

Assim, sobre o prisma democrático, a estabilidade política, pautada pela Justiça 

social, tem o ideal de objetivos bons e ao menos corretos, bem como assim desejáveis 

e, digamos, talvez ideais e em julgamentos empíricos delineados pelo sistema de 

direitos e de participação em igualdade principalmente na questão da 

representatividade afetada por procedimentos e processos eleitorais que, uma vez 

tendenciosos, podem contribuir para a sobrevivência das instituições políticas. 

Com maior propriedade e objetivos técnicos a definir o que é a Democracia, na 

linha de raciocínio de Robert A. Dahl, é ela formada de decisões mais importantes 

desde que deliberadas e discutidas as questões políticas em poder de igualdade a 

todos, ou seja, todos os membros serão considerados politicamente iguais. São, 

portanto, a participação efetiva (oportunidades iguais), igualdade de voto (decisão 
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96DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília: UnB, 2001. p. 26. 
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política igual), entendimento esclarecido (consequências), controle do programa de 

planejamento (como e quais as ações), e inclusão de adultos. 

Logo, o princípio da igualdade política pressupõe que os membros estejam “(...) 

todos igualmente qualificados para participar das decisões, desde que tenham iguais 

oportunidades de aprender sobre questões da associação pela investigação, pela 

discussão e pela deliberação”.97 

Conforme Carlos Mário da Silva Velloso, no Brasil existem instrumentos de 

Democracia semidireta tais como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Os 

deputados e senadores fazem as leis, mas o povo pode ser chamado a se posicionar 

sobre seu apoio a determinada norma, forçando o Legislativo a acatar sua decisão. 

O plebiscito está ligado ao referendo. Ambos têm por objetivo consultar a 

população sobre determinadas leis, quando a população se manifesta sobre uma 

norma antes da sua promulgação será um plebiscito; após sua promulgação, será um 

referendo, de forma coletiva a prerrogativa da iniciativa popular pode propor leis para 

o Congresso Nacional. 

No entanto, houve um único plebiscito, porque determinado na Constituição, 

artigo 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Isto significa que não 

há tradição na prática de institutos da Democracia participativa brasileira. 

A Constituição de 1988 poderia ter ampliado o rol dos institutos da 
democracia participativa, não se restringindo aos citados acima. 
Quanto mais eficazes forem os mecanismos que possibilitem o acesso 
da população às decisões políticas, maior legitimidade terá o regime 
democrático, e as crises constitucionais serão mais difíceis de 
ocorrer.98  

Desta forma, além dos instrumentos acima relacionados, o Brasil deveria ter 

incluído a ação direta de inconstitucionalidade, o recall e o veto popular. 

Com vistas a ampliar o uso desse instituto teria havido: 

Maior evolução seria se tivesse permitido que todo cidadão lesado em 
seus direitos pudesse recorrer ao controle direto de 
constitucionalidade, ou tornando o direito de ação a quis de populo, 
como o recurso constitucional alemão, o Verfassungsbschwerde (...). 
A jurisdição constitucional ganharia maior eficiência, ressaltando a 
cidadania, que teria mais um instrumento para proteger suas 

                                                 
97 Ibid., p. 51. 
98VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de direito eleitoral. São 

Paulo: Saraiva 2010. p. 28. 
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prerrogativas de modo mais célere e eficiente.99  

O recall, originário dos Estados Unidos, significa o fim do mandato do 

parlamentar antes do fim de sua vigência, pelo não cumprimento das promessas 

eleitorais.  

Outro instrumento seria o veto popular através do qual os cidadãos poderiam 

arquivar, independentemente da Câmara dos Deputados ou da Chefe do Executivo, 

os projetos de lei que ofendessem seus interesses. 

De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso, no Brasil, infelizmente, os 

institutos da Democracia participativa não são frequentemente usados. São 

consequência da falta de cultura e de choque civilizatório. E, nesse aspecto temos 

argumentos análogos presentes em Francis FUKUYAMA [73] mostram, de fato, que 

esse autor percebeu foi que: 

A crescente importância da cultura na ordem global é tamanha que 
Samuel Huntington argumentou que o mundo está caminhando para 
um período de ‘choque civilizatório’, em que a identificação básica do 
indivíduo não será ideológica, como durante a guerra fria, mas cultural. 
Segundo essa teoria, os conflitos não surgiriam entre fascismo, 
socialismo e democracia, mas sim entre os maiores grupos culturais 
do mundo: ocidental, islâmico, confuciano, japonês, hindu e assim por 
diante. 
Huntington está absolutamente correto quando afirma que as 
diferenças culturais se avultarão daqui para a frente e que todas as 
sociedades terão de dar mais atenção à cultura ao lidar não só com 
problemas internos como com o mundo exterior. Onde o argumento 
de Huntington é menos convincente, entretanto, é quando ele diz que 
as diferenças culturais serão necessariamente fontes de conflitos.  Ao 
contrário, a rivalidade provocada pela interação de diferentes culturas 
pode freqüentemente levar a mudanças criativas, e há inúmeros casos 
dessa emulação cultural.” (19-20) 

E acrescenta pouco abaixo: 

Talvez a área crucial por excelência da vida moderna, na qual a cultura 
exerce uma influência direta no bem-estar doméstico, e na ordem 
internacional, seja a economia. Embora a atividade econômica esteja 
indissoluvelmente ligada à vida social e política, há uma tendência 
equivocada, estimulada pelo discurso econômico contemporâneo, a 
considerar a economia como uma faceta da vida com suas leis 
próprias, separada do resto da sociedade. Vista dessa maneira, a 
economia é um feudo no qual os indivíduos se aglutinam apenas para 
satisfazer seus desejos e necessidades egoístas antes de 
reintegrarem-se nas suas vidas sociais ‘reais’. Mas, em qualquer 
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sociedade moderna, a economia constitui uma das mais fundamentais 
e dinâmicas áreas da sociabilidade humana. 

Entre os acertos dessa posição encontra-se uma falha decisiva: de 
fato, a cultura afeta a esfera mais irracional da economia, ao mesmo 
tempo em que a civilização impõe os parâmetros de utilidade para 
conduzi-la à esfera do racional, ao domínio do homo economico 
rationalis[74]: aquele que enfrenta o problema fundamental da escolha 
utilitária versus o que se ocupa da escolha hedônica, ligada 
principalmente ao desejo e à remuneração social[75]. Sendo que, de 
fato, ambos compõem a unidade do ator social por excelência, a ficção 
legislativa do endereçado pela norma, esse dialético ser que sopesa 
suas escolhas e age motivado por elas buscando recompensa 
adequada, tanto em seu aspecto racional, quanto irracional: fazendo 
com que os estritos limites da civilidade permitam o florescimento dos 
valores da cultura e, além disso, no harmônico dialético da síntese final 
desses pólos da dicotomia em que se transforma nas sociedades 
complexas, encontrar mundividência que lhe dê satisfatória identidade 
face aos outros que lhe dão habilidade[76]. 100 

 

3 A INFLUÊNCIA DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES NO BRASIL  

 

3.1 O Financiamento de campanhas eleitorais  

 

O financiamento de campanhas é tema a ser observado e discutido com o fito 

de entender o desempenho dos candidatos nas eleições brasileiras. Por meio de um  

sistema eleitoral de representação proporcional de suas listas abertas, as campanhas 

eleitorais ficam a cargo dos candidatos.  

Dessa forma, serão os candidatos ou coligações ou partidos que disputarão o 

voto. Ainda, esses mesmos candidatos e partidos que arrecadam parte dos recursos 

de suas campanhas, onde, posteriormente, deverão prestar contas à Justiça Eleitoral. 

Em função da elevação do número de eleitores, aumentam os custos de 

campanha. O sistema eleitoral brasileiro é extremamente desigual, sendo preteridos 

os que não dispõem de condições financeiras para arcar com as despesas. A receita 

do fundo partidário não suporta os custos de uma campanha.101 

Para dar maior transparência à prestação de contas, a legislação dispõe de 

normas para que as fontes de financiamento não sejam nocivas.  
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Cada partido ou coligação deve constituir comitês financeiros para arrecadar 

recursos visando aplicá-los na campanha. O registro deve ser realizado em até dez 

dias úteis, na Justiça Eleitoral.  

Deve o comitê financeiro proceder à contabilização das contribuições e 

doações, caso não o faça, sofrerá sanções legais.  

Há obrigatoriedade da abertura de conta bancária para registro do movimento 

do numerário recebido, excetuando-se os casos em que o aporte financeiro para a 

campanha seja baixo. Sob pena de sanções, não devem ser misturados recursos 

pessoais às doações.  

 

3.2 O abuso do poder econômico 

 

Constitui abuso do Poder Econômico e interferência no resultado das eleições 

o emprego de dinheiro para favorecer partidos e candidatos, manipulação do público 

e da vontade do eleitor. Não constitui abuso quando os partidos obedecem à 

legislação. 

O financiamento de campanha tem sido objeto de discussões em vários países, 

com vistas a que o Poder Econômico não interfira na política. De conformidade com a 

Lei Eleitoral (art. 29, III e IV) os comitês devem encaminhar à Justiça Eleitoral a 

prestação de contas trinta dias após a realização do pleito. Isso possibilita saber quem 

foram os financiadores, como os recursos foram despendidos e se ocorreu submissão 

às normas legais.102  

Na Democracia moderna, o representante deve ter por objetivo os interesses 

da nação, portanto, não pode estar sujeito a um mandato vinculado a determinadas 

promessas eleitoreiras.103 

Na medida em que os debates eleitorais surgem, fica evidente que o interesse 

particular de grupos sobrepõe-se ao interesse nacional, vinculando cada vez mais 

seus apaniguados e correligionários eleitorais para interesses não outros senão os 

próprios.  

                                                 
102VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de direito eleitoral. São 

Paulo: Saraiva 2010. p. 303. 
103BORGES, Bruno Malta. Promessas não cumpridas da democracia. Jus navigandi, Teresina (PI), 

dez. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26106/promessas-nao-cumpridas-da-
democracia>. Acesso em: 25 jul. 2015.  
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Nos últimos meses, as manifestações que tomaram conta do País tiveram 

como estopim o aumento das tarifas do transporte público, mas a corrupção também 

foi um motivo para levar a população às ruas.104  

“Não é pelos vinte centavos”, dizia uma faixa que se tornou célebre.  

O Poder Público inicia obras sem saber exatamente quanto elas custarão no 

final. Trata-se de construir pontes, estradas, ferrovias e portos. Frequentemente, os 

operários começam a trabalhar sem que os detalhes do projeto sejam conhecidos. A 

conta acaba no bolso da população, seja na forma de impostos para cobrir as 

despesas, seja na de aumento nas tarifas dos serviços. 

Dados do Tribunal de Contas da União mostram que mais de um terço das 

fiscalizações em obras no ano passado apresentava problemas de projeto. 

Um exemplo é a rede do metrô da cidade de São Paulo, que entrou em 

operação em 1974 e hoje conta com 74 quilômetros de trilhos. O metrô de Seul, na 

Coreia do Sul, começou a funcionar no mesmo ano e já tem 327 quilômetros. 

A linha do metrô 5 ‒ Lilás, dispõe de projeto que prevê 12 quilômetros de metrô 

e 11 estações. As obras começaram em 2009. Prevista para entrega em 2013, foi 

postergada para o fim de 2016. A obra, logo após o início, esteve sob  suspeita de 

fraude, o que não foi confirmado. 

Por que demoramos tanto? Em parte, por falta de um insumo básico: 
inteligência. É notório o pouco esforço que costuma ser dedicado no 
Brasil às fases de planejamento. Na Alemanha, metade. Para 
comparar, no Brasil, só um quinto do tempo é despendido com as 
etapas iniciais.105 

Ainda, nesse aspecto, “Sem detalhamento, é natural que surjam situações não 

previstas, exigindo mudanças no cronograma e mais dinheiro para a execução”.106 

As manifestações populares por serviços públicos de qualidade continuam, o 

que evidencia uma crise do sistema político e das instituições democráticas.  

                                                 
104MAIA JUNIOR, Humberto; FURLAN, Flavia. A rua quer respostas. Revista Exame, São Paulo, p. 30, 

jan./abr. 2015. 
105MAIA JUNIOR, Humberto; FURLAN, Flavia. A rua quer respostas. Revista Exame, São Paulo, p. 30, 

jan./abr. 2015. 
106FURLAN, Flávia; BOAS, Bruno Villas. No Brasil, as obras públicas sofrem com a incompetência. 

EXAME.com, 8 abr. 2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1086/noticias/o-custo-da-burrice>. Acesso em: 20 jul. 2015.  
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A Copa das Confederações, ensaio geral da Copa do Mundo, figurou como 

detonador auxiliar das “jornadas de junho”, uma das palavras de ordem eram 

“hospitais padrão FIFA”.107 

O povo brasileiro foi beneficiário das políticas implementadas desde o governo 

Lula, quais sejam: bolsa família, minha casa – minha vida, luz para todos, ingresso na 

sociedade de consumo.  

Não basta, porém. Milhares morrem nas filas dos hospitais, não há médicos ou 

remédios e equipamentos, não há segurança, a qualidade do ensino público é ruim e 

tetos de escola desabam. 

São anseios não realizados pelo PT, segundo Leonardo Boff, por isso, as 

massas desejam participar das decisões dos grandes projetos que lhes tragam 

dignidade.108 

Educação, saúde, transporte e segurança estão entre os principais temas que 

seguem sem uma resposta precisa e concreta do governo federal. 

Assim, a movimentação de massas foi gerada não apenas pelos aumentos 

“insignificantes” de passagens dos transportes coletivos, mas uma forma de 

movimentar multidões para a promoção de partidos interessados em atacar o governo, 

para, num futuro próximo, poder negociar cargos e benesses para seus partidários e 

interesses próprios. Não é em vão que temos na atualidade 39 ministérios para 

atender os anseios escusos de nossos representantes. 

Essas mesmas massas podem ser aproveitadas durante as campanhas 

eleitorais, mesmo porque, em alguns pontos, via-se claramente que as pessoas 

manifestavam-se de forma que nem sempre tinham um objetivo próprio. As massas 

estão percebendo, pouco a pouco, o custo Brasil. 

De acordo com Izabelle Torres: 

Os 39 ministérios de Dilma custam mais de R$ 400 bilhões por  ano e 
empregam 113 mil apadrinhados. Só os salários consomem R$ 214 
bilhões ‒ quase quatro vezes o ajuste fiscal que a presidente quer 

fazer às custas da sociedade.109 

                                                 
107AZEVEDO, Reinaldo. A voz das ruas e as ruas sem voz. cpflcultura, Campinas (SP), 25 out. 2013. 

Disponível em: <http://www.cpflcultura.com.br/evento/cafe-filosofico-cpfl-a-voz-das-ruas-e-as-ruas-
sem-voz-com-reinaldo-azevedo/>. Acesso em: 15 jul. 2015. 

108BOFF, Leonardo. As multidões nas ruas: como interpretar? leonardoBOFF.com, 28 jun. 2013. 
Disponível em: <https://leonardoboff.wordpress.com/2013/06/28/as-multidoes-nas-ruas-como-
interpretar/>. Acesso em: 15 jul. 2015. 

109TORRES, Izabelle. A insustentável máquina do governo. ISTOÉ, n. 2365, 27 mar. 2015. Disponível 

http://www.cpflcultura.com.br/evento/cafe-filosofico-cpfl-a-voz-das-ruas-e-as-ruas-sem-voz-com-reinaldo-azevedo/
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Desde 2010 o governo sustenta uma imensa estrutura composta por 39 

ministérios, cuja maioria foi criada para acomodar apadrinhados políticos, que 

emprega 900 mil pessoas distribuídas pela Esplanada dos Ministérios, desse número, 

113.889 ocupam funções comissionadas e cargos de confiança, custando ao país R$ 

424 bilhões por ano.   

A Presidente Dilma Rousseff tem como meta disciplinar as contas do governo, 

no entanto, o sacrifício recai apenas sobre os cidadãos brasileiros, poupando a 

máquina pública inchada e ineficiente. O governo não corta despesas, não consegue 

reduzir o déficit interno e permanece sem indicar o que fará para reduzir as despesas 

ministeriais, que consomem muito mais do que os programas sociais, tais como o 

Bolsa Família que receberá R$ 27 bilhões – o correspondente a 12% do que o País 

gasta com servidores federais. A Saúde terá investimentos de R$ 109 bilhões neste 

ano, o que significa metade do gasto do governo com o funcionalismo.  

Impossível se torna, para o povo, imaginar um ajuste fiscal sem que o governo 

não adote medidas radicais para acabar com a farra do dinheiro público. 

Os partidos, acossados, se movimentam para tirar proveito das manifestações 

e enganar o povo mais uma vez.  

De acordo com Marlene Novaes:  

Agora, quando partidos políticos dão largada à corrida para angariar a 
simpatia das massas, a grande tarefa passa a ser a apresentação de 
propostas que traduzam os anseios de povo. O populismo e seus 
riscos estão respirando no nosso cangote. Um “queremismo” de novo 
tipo nos ronda. Em 1945, quando o povo gritava “queremos Getúlio” 
deu-se sua primeira deposição. 110 

3.3. A Política do “Pão e Circo” no Brasil 

 

A política do pão e circo (Panem et Ciercensis) foi criada em Roma, para 

camuflar os problemas sociais. Como a escravidão gerou imenso desemprego, os 

camponeses começaram a procurar as cidades para obter trabalho e melhores 

                                                 
em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/411245_A+INSUSTENTAVEL+MAQUINA+DO+GOVERNO>. 
Acesso em: 15 jul. 2015. 

 
 
110NOVAES, Marlene. A respeito das manifestações ocorridas no Brasil: movimentos sociais baseados 

em rede ou o que diz a voz do povo. Revista Espaço Acadêmico, 25 jun. 2013. Disponível em: 
<https://espacoacademico.wordpress.com/2013/06/25/a-respeito-das-manifestacoes-ocorridas-no-brasil-
movimentos-sociais-baseados-em-rede-ou-o-que-diz-a-voz-do-povo/>. Acesso em: 20 jul. 2015. 
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condições de vida. O Coliseu era palco de lutas entre gladiadores e nele eram 

ofertados alimentos à população.  

Não há grandes diferenças entre Roma e o Brasil.111 

Aqui, pão tem a denominação de Bolsa Família e o futebol substituiu a luta de 

gladiadores, em cidades sem o mínimo de infraestrutura para dar saúde e educação 

aos seus habitantes são construídos estádios com gastos faraônicos. 

Os atos abusivos traduziam-se em uso indevido dos meios de comunicação, 

distribuição de brindes, prestação de serviços, manipulação da boa-fé do eleitor e 

foram uma constante durante as campanhas e mesmo agora disfarçadamente com o 

proibitivo legal do que pode e do que não pode ser utilizado em campanhas eleitorais. 

Na verdade, os políticos pensam apenas em comprar o voto a qualquer preço, 

o povo se torna anestesiado e seduzido pelo showmício. Longe do povo está o voto 

consciente. 

Conforme Anderson Dias:  

(...) o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito 
dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância 
política nasce a prostituta, o menor abandonado é o pior de todos os 
bandidos que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos 
exploradores do povo.112  

3.4 O “Clientelismo” e o “Coronelismo” na Modernidade 

 

Segundo Rita Biason, datam do século XVI, no período da colonização 

portuguesa, os primeiros registros de corrupção no Brasil. 113 

Funcionários públicos, ao invés de fiscalizar o contrabando, praticavam a 

propina, através do comércio ilegal de produtos (ouro, diamantes, pau-brasil, 

especiarias etc.). A coroa portuguesa, por sua vez, não se interessava em criar um 

controle que inibisse essas práticas.  

                                                 
111GARCIA,  Raphael Tsavkko. Petismo, Bolsa Novela e projeto pão e circo. Blog do Tsavkko, 8 fev. 

2013. Disponível em: <http://www.tsavkko.com.br/2013/02/petismo-bolsa-novela-e-projeto-pao-
e.html>. Acesso em: 21 jul. 2015. 

112DIAS, Anderson. Política do pão e circo. Para Frasear, 22 nov. 2007. Disponível em: 
<http://www.parafrasear.net/2007/11/poltica-do-po-e-circo.html>. Acesso em: 31 jul. 2015. 

113BIASON, Rita. Breve história da corrupção no Brasil. MCC. Disponível em: 
<http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-no-brasil.html>. Acesso em: 
13 jul. 2015. 

http://www.tsavkko.com.br/2013/02/petismo-bolsa-novela-e-projeto-pao-e.html
http://www.tsavkko.com.br/2013/02/petismo-bolsa-novela-e-projeto-pao-e.html
http://www.parafrasear.net/2007/11/poltica-do-po-e-circo.html
http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-no-brasil.html%3e.%20Acesso%20em:%2013%20jul.%202015
http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-no-brasil.html%3e.%20Acesso%20em:%2013%20jul.%202015


76 

 

Posteriormente, desde 1580, ocorreu vasta utilização da mão de obra escrava 

nas lavouras canavieiras. Políticos usavam escravos em suas propriedades, 

estimulavam o tráfico, ao passo que o governo brasileiro fechava os olhos para os 

traficantes que burlavam a lei. 

O Brasil era um grande concorrente da Inglaterra na produção do açúcar nas 

Antilhas, razão pela qual ela era a principal interessada na extinção do tráfico.  

O tráfico negreiro gerava grandes lucros (suborno e propina) para os que o 

praticavam, portanto, no período compreendido entre 1850 até a Abolição da 

Escravatura, em 1888, o governo se eximia de exercer controle.   

Após a Proclamação da Independência, em 1822, surgem outras práticas de 

corrupção (eleitoral e de concessão de obras públicas). Ao receber licença para 

exploração de cabo submarino, o Visconde de Mauá efetuou a transferência para uma 

companhia inglesa, da qual se tornou diretor. Outra transferência de licença para uma 

companhia inglesa, com as mesmas características, aconteceu quando da concessão 

para a iluminação a gás no Rio de Janeiro. 

Durante a Monarquia (1822-1889), somente quem possuísse uma renda 

mínima poderia participar do processo, através do voto. Uma lista de eleitores era 

submetida a uma comissão para que eles fossem aceitos. Assim, por força dos 

interesses da comissão, ocorria o processo eleitoral.114 

De acordo com Victor Nunes Leal, o clientelismo tem suas raízes na sociedade 

rural tradicional, baseadas na confiança, lealdade e reciprocidade.  

Trata-se de uma prática de troca de favores, na qual o político provê, por 

intermédio de projetos, indivíduos ou grupos com os quais mantêm uma relação de 

proximidade e recebe os votos para se eleger.115 

Numa visão mais contemporânea, o clientelismo é uma relação envolvendo a 

concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 

isenções, em troca de apoio político, através da qual o voto é negociado. Essa 

concessão é efetuada à custa dos cofres públicos, sendo uma das portas para a 

corrupção.116 

                                                 
114POLÍTICA dos governadores, influência dos coronéis e voto de cabresto marcam República Velha. 

JusBrasil, 2011. Disponível em: <http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/2367815/politica-dos-
governadores-influencia-dos-coroneis-e-voto-de-cabresto-marcam-republica-velha>. Acesso em: 20 
jul. 2015. 

115LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa Omega, 1976. p. 43. 
116Ibid., p. 98. 
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O sistema conhecido por coronelismo vigorou no Brasil desde o final do século 

XIX e começo do XX. Recebeu este nome porque a política era dirigida pelos ricos 

fazendeiros.   

Tinha como prática o “voto de cabresto” que manipulava o sistema eleitoral 

através da compra de votos para os candidatos, ou troca de votos por sapatos, 

alimentos etc.  

Os chamados “currais eleitorais” eram as regiões controladas politicamente 

pelos coronéis. Nas eleições, o voto era aberto e os coronéis arregimentavam seus 

capangas para intimidar os eleitores com o objetivo de ganhar votos.  

Outras práticas eram a alteração dos votos, sumiço de urnas e voto fantasma 

(que fraudava documentos para que as pessoas votassem várias vezes). Eleitores 

falecidos também “votavam”.117 

Já a política do “café com leite” visava a perpetuação de políticos paulistas e 

mineiros no poder. São Paulo gerava riqueza com a produção e exportação de café, 

já em Minas Gerais, a riqueza provinha da produção de leite e derivados. 

A “política dos governadores” era um acordo político por meio do qual os 

governadores dos Estados não faziam oposição ao governo central em troca de 

favores, como seja, liberação de verbas federais. Fortalecendo o poder dos coronéis 

em seus Estados, essa prática foi criada pelo governo de Campos Sales (1898-1902). 

O coronelismo deixou de existir parcialmente a partir de 1930, quando Getúlio 

Vargas tomou o poder. Por muito tempo, a fraude eleitoral e a compra de votos 

persistiram em algumas regiões.  

De acordo com Sivaldo de Melo, o coronelismo não acabou, apenas vestiu 

roupa nova. Esse coronelismo moderno oculta um Estado esfacelado por um governo 

incompetente e inoperante. 

Ele apenas substituiu dentaduras e sacolas de feiras na bodega de 
compadre “Qualquer” por novas aparelhagens: casas de apoio, 
ambulâncias, cartão bolsa os cambau. Ou seja, o coronelismo abriu 
mão do rifle, mas continua utilizando suas armas mais mortíferas: a 
negligência e a desfaçatez.118 

                                                 
117LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa Omega, 1976. p. 248 
118MELO, Sivaldo de. O coronelismo moderno, o estado mínimo e o fantástico mundo de Bob. Blog do 

Didi Galvão, 20 jul. 2015. Disponível em: <http://didigalvao.com/blog/o-coronelismo-moderno-o-
estado-minimo-e-o-fantastico-mundo-de-bob/>. Acesso em: 31 jul. 2015. 
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Sivaldo de Melo entende que o modelo liberal de interferência mínima do 

Estado tem características próprias no Brasil: o governo entendeu que a interferência 

mínima era na saúde, na segurança, na moradia, no seguro social, nas relações de 

trabalho, na educação. 

Orquestrado por governadores, o “sistema de degolas” simplesmente excluía 

os deputados eleitos que não davam apoio ao Presidente Campos Sales. Esse 

sistema foi praticado até 1930.119 

Em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, fazendeiros de café ficaram 

arruinados e disto resultou uma reviravolta do processo eleitoral. Júlio Prestes, que 

representava as oligarquias tradicionais, venceu as eleições contra Getúlio Vargas, 

que defendia a modernização da economia brasileira.  

A Aliança Liberal, que apoiava Getúlio, acusou Júlio Prestes de fraude eleitoral. 

Desta forma e com mobilização popular (Revolução de 1930), Getúlio Vargas subiu 

ao poder.  

Segundo Daiana Petrof, Adhemar de Barros, governador de São Paulo e 

“fazedor de obras”, é parte do anedotário político do Brasil, diziam dele: “Rouba, mas 

faz!”. 120 

Nas campanhas eleitorais de 1950, aconteceu o caso denominado “caixinha do 

Adhemar”, que visava arrecadar dinheiro para a campanha política em troca de 

benefícios para fornecedores, empreiteiros e até bicheiros. Isto fez com que Adhemar 

chegasse a ter em casa, para suas despesas pessoais, o montante de US$ 2,4 

milhões.  

Em 1964 foi desfechado o golpe militar. 

De acordo com o site do Sindipetro-AL/SE, na década de 80, um grupo de nome 

Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios (CAPEMI), fundado e dirigido por militares, 

tinha por objetivo gerar recursos para manutenção do Programa de Ação Social, que 

incluía benefícios como aposentadoria e amparo à infância e velhice.121 

                                                 
119LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa Omega, 1976. p. 248    
120PETROF, Daiana. Adhemar de Barros, “rouba mas faz.” Diário da Manhã, Política, 5 jan. 2015. 

Disponível em: <http://www.dm.com.br/politica/2015/01/adhemar-de-barros-rouba-mas-faz.html>. 
Acesso em: 20 jul. 2015.  

121SINDIPETRO AL/SE. Denúncias a serem investigadas pela Comissão da Verdade. 30 jan. 2013. 
Disponível em: <http://sindipetroalse.org.br/noticia/616/denuncias-a-serem-investigadas-pela-
comissao-da-verdade#prettyPhoto>. Acesso em: 13 jul. 2015.  
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Para ampliar a geração de dinheiro, a CAPEMI decidiu participar de um 

consórcio de empresas para desmatamento da área da usina hidroelétrica de 

Tucurui.122 

A retirada e comercialização da madeira demandava um prazo de três anos 

para ser executada, o que não foi cumprido. Corria que o dinheiro dos pensionistas 

fora desviado para a caixinha do General Otávio Medeiros, chefe do Sistema Nacional 

de Informações (SNI), que desejava candidatar-se à presidência.  

A CAPEMI faliu e causou prejuízos incalculáveis aos pensionistas que sofriam 

desconto em folha de pagamento para futura aposentadoria. O caso revelou a 

ausência de normas jurídicas, o tráfico de influência entre estatais e grupos privados 

interessados em se locupletar do dinheiro da administração pública, além do que 

comprometeu os altos escalões do governo militar.  

Ainda na década de 80, o dono da Coroa-Brastel, Assis Paim, concedeu à 

Corretora de Valores Laureano um empréstimo de 180 milhões de cruzeiros, sob 

influência de Delfim Neto (Ministro da Economia), Ernane Galvêas (Ministro da 

Fazenda) e Carlos Langoni (Presidente do Banco Central). 123  

O filho do chefe do SNI, Golbery do Couto e Silva, era amigo pessoal do 

proprietário da Corretora Laureano.  

Para agradar o governo militar, Assis Paim concedeu o empréstimo, porém, 

passado um ano, o empréstimo não fora pago. A dívida estava avaliada já em 300 

milhões de cruzeiros e, pelo envolvimento dos servidores públicos já mencionados, o 

governo não teve saída senão favorecer a compra da Laureano por Paim. Apesar do 

auxílio de um banco estatal, a corretora não conseguiu honrar suas dívidas.     

Jairo Nicolau, ao discorrer sobre o tema corrupção política e eleitoral assevera 

em ‘Eleições no Brasil: Do Império aos dias atuais’: 

Efetivamente o processo de votação nas eleições durante o regime 
militar é muito semelhante ao das eleições realizadas no fim do regime 
de 1946. Um aspecto destacado é que o título de eleitor adotado à 
partir de 1956 continuou a ser usado. O elitor comparecia à sua seção 
eleitoral, recebia a cédula oficial e dirigia-se à cabine de votação, onde, 
em sigilo, a preenchia, e em seguida, a depositava na urna.124 

E, 

                                                 
122Ibid. 
123SINDIPETRO AL/SE. Denúncias a serem investigadas pela Comissão da Verdade. 30 jan. 2013. 

Disponível em: <http://sindipetroalse.org.br/noticia/616/denuncias-a-serem-investigadas-pela-
comissao-da-verdade#prettyPhoto>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

124NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil. Do Império aos dias atuais. Rio de janeiro: Zahar, 2012. 
p.116.  
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Em linhas gerais, os tipos de fraudes eleitorais empregados nas 
eleições do regime militar eram iguais aos já utilizados no Brasil desde 
os anos 1950, quando as eleições passaram a ser realizadas mais 
regularmente: inscrever o eleitor para votar em mais de uma seção 
eleitoral, votar com o título de outro eleitor, adulterar os votos durante 
a contagem, trocar cédulas, adulterar os mapas finais de votação. 
Além disso, é claro, do uso de violência para inibir eleitores e da 
‘compra’ de votos.125 

 

Em decorrência da campanha pelas Diretas Já, a redemocratização brasileira 

pôs fim ao governo militar (1964-1985) e permitiu a eleição de um civil para presidente 

do País. 

Fernando Collor de Mello, durante a campanha para sua eleição em 1989, 

captou recursos junto aos usineiros de Alagoas, que, em troca, se beneficiaram de 

decretos do governo.126 

Quando Fernando Collor de Mello subiu nas pesquisas, foi elaborado um 

grandioso esquema de financiamento de campanha, baseado em compromissos e 

chantagens que, previamente, lotearam a administração federal e seus recursos. 

Conhecido como “Esquema PC”, sigla decorrente das iniciais do nome do 

tesoureiro da campanha, Paulo Cesar Farias, este esquema, que movimentou de US$ 

600 a US$ 1 bilhão, resultou no impedimento de Fernando Collor de Mello em 1992. 

Antes de ser julgado ele renunciou. 

Esse histórico demonstra-nos que em nosso “Coronelismo” moderno espelha-

se na questão fundamental dos chamados “currais eleitorais” provenientes de 

doações escusas e nesse aspecto rechaçados pela Ética. 

Pedro Collor, irmão de Fernando Collor de Mello, deu início às denúncias sobre 

o acordo fiscal que teria financiado a campanha eleitoral, cujo valor era de R$ 12 

milhões de reais. A isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS) foi consequência de dois acordos assinados por Fernando Collor 

de Mello. O primeiro (julho de 1988) beneficiou 18 usinas. O segundo (abril de 1989) 

incluiu mais 12 usinas. Elas ganharam o direito de receber de volta o que haviam pago 

em imposto sobre a cana plantada em suas propriedades.  

Variadas foram as formas de lesar o Estado. Os usineiros ganharam, a título 

de compensação, crédito para pagar seu ICMS e reajustaram o benefício que os 

                                                 
125Idem. p.118.  
126ACERVO ESTADÃO. Impeachment de Collor. 29/09/1992. Disponível em: 

<http://acervo.estadao.com.br/noticias/topicos,impeachment-de-collor,887,0.htm>. Acesso em: 15 
jul. 2015.  
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tornaram credores de uma dívida que poderia arrancar R$ 1,15 bilhão de um Estado 

falido, caso os acordos ainda vigorassem.127 

Continuando nosso raciocínio, o chamado “Mensalão” conforme descrito no site 

da Corrupteca, surgiu mediante denúncia do então deputado federal Roberto 

Jefferson (PTB-RJ), em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no início de junho de 

2005.128   

Leva o nome de “Mensalão”, porque deputados da base aliada do PT recebiam 

uma “mesada”, verdadeiras propinas legalmente combatidas como peculato, 

formação de quadrilha, lavagem de dinheiro dentre outros crimes capitulados em 

nosso ordenamento punitivo, e que é de R$ 30 mil para votarem segundo as 

orientações do governo facilitando-se, assim, a governabilidade até então. Os 

“mensaleiros” eram do PL (Partido Liberal), PP (Partido Progressista), PMDB (Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro) e do próprio PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro). 

Os fatos, ainda não comprovados à época, apesar dos rumores e o próprio 

Roberto Jefferson, presidente do PTB, fora acusado de envolvimento em licitações 

fraudulentas, em conluio com funcionários da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT). Roberto Jefferson decidiu denunciar o caso, antes da instalação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).  

Roberto Jefferson apontou José Dirceu, então Ministro da Casa Civil, como o 

chefe do esquema. O pagamento aos “mensaleiros” era efetuado por Delúbio Soares, 

tesoureiro do PT. O dinheiro servia para saldar dívidas do PT e gastos com as 

campanhas eleitorais. O operador do esquema e dono de agências que mantinham 

contrato de trabalho com o governo, Marcos Valério Fernandes de Souza, tinha como 

objetivo arrecadar dinheiro junto a empresas estatais e privadas e em bancos, por 

meio de empréstimos, jamais pagos. O esquema, apelidado de “valerioduto” foi 

confirmado por sua ex-secretária, Karina Sommagio. 

Dentre as figuras de destaque pertencentes ao PT e ao governo, também foram 

apontadas como participantes do esquema José Genoino (Presidente do PT), Sílvio 

Pereira (Secretário do PT), João Paulo Cunha (Presidente da Câmara dos 

                                                 
127USINEIROS de Alagoas ganharam R$ 468,8 milhões em isenção. folha online. 26 jul. 1997. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/po26071.htm>. Acesso em: 31 jul. 2015.  
128CASO Mensalão. CORRUPTECA/NUPPs, São Paulo. Disponível em: 

<http://corrupteca.nupps.usp.br/?case=mensalao>. Acesso em: 17 jul. 2015. 
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Deputados), Luiz Gushiken (Ministro das Comunicações), Anderson Adauto (Ministro 

dos Transportes), e até mesmo o Ministro da Fazenda, Antonio Palocci. 

Os acusados não conseguiram verdadeiramente se defender durante os 

depoimentos prestados à CPI dos Correios, instaurada para investigar o caso. Todos 

foram afastados dos cargos que ocupavam.  

Poupado por Roberto Jefferson, Lula negou conhecimento do “mensalão” e 

conseguiu se reeleger para o segundo mandato.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu processo contra quarenta envolvidos 

no “mensalão”, resultando em vinte presos e 13 absolvições.  

Foram condenados o ex-tesoureiro do PT,  Delúbio Soares,  José Dirceu, ex-

Ministro da Casa Civil e José Genoino, ex-Presidente do PT e ex-Deputado Federal.129 

Toda essa sistemática corruptiva levou durante esse ano dificuldades a 

Presidente Dilma Rousseff a qual deverá explicar ao Tribunal de Contas da União 

sobre as “pedaladas fiscais”, tendo em vista a rejeição das contas do governo relativas 

a 2014.130 

A Operação Lava Jato teve início no Posto da Torre, que pertencia ao doleiro 

Carlos Habib Chater, numa operação da Polícia Federal que investigava sobre as 

atividades suspeitas do referido posto.  

Durante as investigações, foi descoberto um esquema bilionário de recursos 

desviados da Petrobras. São diversas as instituições que se ocupam das 

investigações e prisões da Operação Lava Jato.  

A Polícia Federal investiga e cumpre os mandados. Oito delegados são 

responsáveis pela coleta de provas, investigação de autoria e oitiva de suspeitos e 

testemunhas. 

O Ministério Público Federal aceita ou não as denúncias. Nove procuradores 

investigam, verificam os inquéritos e oferecem as denúncias.131   

                                                 
129SARDINHA, Edson.  Como ficaram as penas dos condenados no mensalão. Congresso em Foco, 

15 mar. 2014. Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/como-ficaram-as-penas-
dos-condenados-no-mensalao/>. Acesso em: 31 jul. 2015. 

130LAPORTA, Taís. TCU vai avaliar defesa de Dilma no caso das ‘pedaladas fiscais’; entenda. G1 (SP), 
22 jul. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/tcu-vai-avaliar-defesa-
de-dilma-no-caso-das-pedaladas-fiscais-entenda.html>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

131KADANUS, Kelli. Quais são as instituições que dão o rumo à Operação Lava Jato. Gazeta do Povo, 
Vida Pública, 1 ago. 2015. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/quais-sao-
as-instituicoes-que-dao-o-rumo-a-operacao-lava-jato-ajjj9jbuj6gzbyxge14oulgrh>. Acesso em: 7 
ago. 2015. 
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Investigações mostram que o ex-Ministro José Dirceu indicou Renato Duque para 

a diretoria de Serviços da Petrobras e, a partir daí, organizou o pagamento de propinas.  

Segundo o Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, José Dirceu, preso em 

03/08/2015, repetiu o esquema do Mensalão e foi instituidor e beneficiário do esquema da 

Petrobras, mesmo durante o julgamento do Mensalão e enquanto preso. Seu irmão ia até 

as empresas para pedir as propinas por contratos na estatal.  

Prosseguindo, o Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima disse: 

Não é à toa que o ministro do Supremo disse que o DNA é o mesmo. Nós 
temos o DNA, realmente, de compra de apoio parlamentar – pelo Banco 
do Brasil, no caso do mensalão, como na Petrobras, no caso da Lava 
Jato.132  

Pode-se perceber, pelas ações de José Dirceu, a certeza da impunidade.  

Deve-se ressaltar a ação do Ministério Público Federal do Paraná, através da figura 

do Juiz Sergio Moro. Desde novembro, as empreiteiras investigadas devido ao 

esquema de corrupção da Petrobras não repassaram doações para os caixas do PT, 

PMDB, PP e PSDB no fim de 2014. 

No decorrer de 2014, porém, os quatro partidos receberam R$ 96,7 milhões de 

doações de empresas e subsidiárias investigadas por participação no cartel que 

desviava recursos da Petrobras. 

Quase metade de todas as doações foram destinadas ao PT, PMDB e PSDB. 

Na prestação de contas entregues à Justiça Eleitoral, os partidos não consideram as 

doações feitas às campanhas.  Em 2014, o PT recebeu R$ 26,9 milhões (48% dos 

repasses recebidos pela sigla). A Queiroz Galvão foi a principal doadora, 

desembolsando R$ 6,5 milhões para o diretório nacional da legenda. O PT nega 

qualquer irregularidade em suas contas. 

O PMDB recebeu R$ 35,1 milhões. A principal doadora foi a Andrade Gutierrez, 

com R$ 11,9 milhões. 

O PSDB recebeu R$ 23,6 milhões das empreiteiras investigadas sendo que a 

principal contribuição foi da Andrade Gutierrez que enviou R$ 7,3 milhões.  

                                                 
132JUSTI, Adriana. Prisão de irmão de Dirceu e de mais 4 presos na Lava Jato vence nesta sexta. G1 

(PR), 7 ago. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/08/prisao-de-irmao-
de-dirceu-e-de-mais-4-presos-na-lava-jato-vence-nesta-sexta.html>. Acesso em: 7 ago. 2015. 
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Partido com maior número de políticos investigados no esquema, o PP recebeu 

repasses de R$ 11,1 milhões de empresas. A maior contribuição foi de R$ 3,5 milhões 

da Galvão Engenharia.133  

Em 3 de agosto, Marco Aurélio Mello, Juiz do Supremo Tribunal Federal 

comparou o Mensalão e a Operação Lava Jato, com as seguintes palavras: 

Quando eu tomei posse em 2006 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 
eu fiz um discurso que foi considerado muito ácido. Mas foi um 
discurso leve. Eu falei que (o mensalão) era o maior escândalo da 
República. Hoje nós temos aí esse que envolve o crime no atacado, 
não mais no varejo.134  

Prosseguindo, o Juiz diz que as instituições públicas devem revelar e investigar 

os crimes de corrupção.  

De tédio não se morre. Mas o importante é que as instituições estão 
funcionando, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. A 
quadra, a meu ver, é alvissareira, porque não se esconde mais essas 
mazelas. Elas afloram a partir inclusive do que é veiculado pela 
imprensa. Há descoberta de fatos e, ante esses fatos, se tem os 
inquéritos e as ações penais. Vamos buscar novos rumos, melhores 
dias para o Brasil.135  

Ainda segundo o Ministro Marco Aurélio Mello, caso a prisão preventiva pela 

Lava-Jato for revogada, José Dirceu poderá voltar para casa, pois a prisão não influi 

na pena que cumpria em regime domiciliar pela anterior condenação no Mensalão.  

Nestor Cerveró, ex-Diretor da Área Internacional da Petrobras deu início às 

negociações de acordos por delação premiada, relativas ao seu envolvimento no 

esquema de corrupção naquela estatal. Nestor Cerveró não vai se referir ao nome da 

Presidente Dilma Roussef, mas falará sobre detalhes da compra da usina de 

Pasadena, nos Estados Unidos, na qual a Petrobras teve prejuízo de cerca de US$ 1 

                                                 
133FALCÃO, Marcio. Empreiteiras zeraram doações após prisões de executivos pela Lava Jato. Folha 

de São Paulo, Brasília, 19 jul. 2015. Disponível em:  <http://app.folha.uol.com.br/#noticia/574952>. 
Acesso em: 24 jul. 2015. 

134PARA MARCO Aurélio Mello, crimes do mensalão eram cometidos a varejo, mas na Lava Jato são no 
atacado. Época Negócios, São Paulo, 3 ago. 2015. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2015/08/para-marco-aurelio-mello-crimes-
do-mensalao-eram-cometidos-varejo-mas-na-lava-jato-sao-no-atacado.html>. Acesso em: 7 ago. 
2015. 
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2015. 
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bilhão e sobre compra de sondas da Samsung, devendo dar os nomes dos 

beneficiários das propinas desse negócio. 

O lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, também vai 

negociar acordo de delação premiada semelhante ao de Nestor Cerveró.136 

Os atrasos em repasses do Tesouro Nacional a bancos estatais, em 

decorrência de despesas com benefícios sociais e previdenciários, como Bolsa 

Família, Abono Salarial e Seguro Desemprego, figuram entre as irregularidades 

detectadas. O governo teria represado 37,5 bilhões de reais do Banco do Brasil, da 

Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social  (BNDES).  

Essas instituições bancaram os pagamentos com recursos próprios, para 

receber depois com juros e correção. De acordo com o entendimento do Ministro do 

TCU, Augusto Nardes, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda operações de crédito 

para ocultar dívidas do governo. 

O Ministro Luís Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, lembra que essa 

forma de efetuar o pagamento aos bancos é adotada há pelo menos 14 anos. Os 

atrasos em repasses ocorreram nos oito anos do governo Lula e nos dois últimos de 

Fernando Henrique Cardoso, nem por isso o TCU rejeitou as contas dos ex-

Presidentes. 

Em 22 de julho de 2015 foi entregue, pela Advocacia-Geral da União, a defesa 

de Dilma Rousseff, para que o governo explique as “pedaladas”.  

Em edição da globo.com Alexandre martelo e Fábio Amato, afirmam que: “Os 

ministros encontraram indícios de irregularidades, entre elas as “pedaladas fiscais”, 

manobras para aliviar, momentaneamente, as contas públicas. O relator de um processo 

sobre o caso no TCU já disse que atrasos em repasses do Tesouro Nacional a bancos 

descumprem a lei; o governo nega”. 

De acordo com MARTELLO e AMATO, em reportagem do G!,  as pedaladas 

fiscais são manobras para aliviar momentaneamente as contas públicas.  

O Tesouro Nacional teria atrasado repasses para instituições financeiras 
públicas e privadas que financiariam despesas do governo, entre eles 
benefícios sociais e previdenciários, como o Bolsa Família, o abono e 

                                                 
136CERVERÓ negocia delação e diz que vai falar de Pasadena. Gazeta do Povo, Vida Pública, Curitiba 
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em: 7 ago. 2015.  
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http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/nestor-cervero-negocia-delacao-e-diz-que-vai-falar-sobre-compra-de-pasadena-6fl6kyfv6sjfxm7ilgtt5zlck
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seguro-desemprego, e os subsídios agrícolas....cerca de R$ 40 bilhões 
estiveram envolvidos nessas manobras entre 2012 e 2014. 
O ministro Augusto Nardes afirmou que: as contas prestadas pelo governo 
“não estão em condições de serem apreciadas” devido a “indícios de 
irregularidades” nos gastos públicos e de desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 137 

João Villaverde apontando Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério 
Público de Contas o qual manifestou-se da seguinte forma: 

 
Se eu tiver a oportunidade de opinar nesse recurso vou opinar pelo 
desprovimento. Essa prática é ilegal, um flagrante descumprimento 
legal, o artigo 36 da LRF veda peremptoriamente que um banco 
público financie seu controlador. Não pode prolongar no tempo essa 
situação. Tem que fazer o ajuste que é necessário fazer e fazer isso 
logo. O governo precisa se encaixar dentro das normas. Se existe a 
norma, ele precisa cumprir. Não consigo ver espaço para ele postergar 
esses pagamentos devidos. Assim vai abrir o precedente e a partir daí 
todos os governos estaduais poderão buscar bancos regionais e sair 
pendurando dívidas. Hoje as portarias preveem dois anos, mas podem 
ser alongadas a 4, a oito. A norma precisa ser cumprida. 138 

 
 Ainda de acordo com MARTELLO e AMATO: 
  

O governo federal, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), do 
Ministério do Planejamento e do Banco Central, admitiu que os 
atrasos nos repasses de recursos aconteceram nos últimos anos, 
mas acrescentou que isso é uma “prática antiga”, registrada 
também no governo Fernando Henrique Cardoso, e que as 
“pedaladas fiscais” não representam operações de crédito 
propriamente ditas. 
O TCU não tem poder para reprovar as contas do governo. O que 
a corte faz é elaborar e votar um parecer que sugere ou não 
aprovação, que pode ser com ressalvas. Esse parecer, então, é 
encaminhado ao Congresso que, aí sim, tem a responsabilidade 
por fazer o julgamento político da atuação do governo. 139 
 

Após o vazamento de trechos da delação de Ricardo Pessoa, dono da 

empreiteira UTC, onde afirmou ter doado 7,5 milhões de reais à campanha de 

reeleição para não correr o risco de perder contratos com a Petrobras. A doação foi 

                                                 
137 MARTELLO,  Alexandre e AMATO, Fábio. Entenda as 'pedaladas fiscais' e o que o TCU avalia nas contas 
do governo. G1.Brasília: 2015. Acesso em: 
18/08/2015.http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entenda-pedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-
avalia-nas-contas-do-governo.html. Acesso em 18/08/2015 
138 VILLAVERDE, João. A ofensiva contra as “pedaladas fiscais. Jornal o Estado de São Paulo. São 
Paulo: 2015. http://economia.estadao.com.br/blogs/joao-villaverde/a-ofensiva-contra-as-pedaladas-
fiscais/. Acesso em: 18/08/2015. 
139 MARTELLO,  Alexandre e AMATO, Fábio. Entenda as 'pedaladas fiscais' e o que o TCU avalia nas 
contas do governo. G1.Brasília: 2015. Acesso em 18/087/2015. 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entenda-pedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-avalia-nas-
contas-do-governo.html. Acesso em 18/08/2015 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/para-agu-nao-houve-irregularidade-em-pedaladas-fiscais.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entenda-pedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-avalia-nas-contas-do-governo.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entenda-pedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-avalia-nas-contas-do-governo.html
http://economia.estadao.com.br/blogs/joao-villaverde/a-ofensiva-contra-as-pedaladas-fiscais/.%20Acesso
http://economia.estadao.com.br/blogs/joao-villaverde/a-ofensiva-contra-as-pedaladas-fiscais/.%20Acesso
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entenda-pedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-avalia-nas-contas-do-governo.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/entenda-pedaladas-fiscais-e-o-que-o-tcu-avalia-nas-contas-do-governo.html
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legalmente registrada na Justiça Eleitoral, assim como os 8,7 milhões que o 

empresário repassou à campanha de Aécio Neves. Lideranças do Partido Democrata 

(DEM), Partido Popular Socialista (PPS) e Solidariedade não escondem a ansiedade 

em dar início a um processo de impeachment contra Dilma Rousseff no Congresso, 

de acordo com a Revista Carta Capital.140 

Mas parece que a imagem de moralidade e independência do Tribunal de 

Contas da União está maculada.141 

Ricardo Pessoa, dono da UTC, afirmou ter dado uma mesada de 50 mil reais 

ao filho do presidente do TCU, Aroldo Cedraz, em troca de informações privilegiadas. 

Segundo o delator, o advogado Tiago Cedraz foi contratado por 1 milhão de reais para 

atuar em um caso da Usina Angra 3, relacionado a uma licitação para obras de 2 

bilhões de reais. 

A licitação chegou a ser suspensa, embora a área técnica do Tribunal tivesse 

recomendado sua anulação por conta das irregularidades. 

Por meio de nota, o escritório Cedraz Advogados alega nunca ter patrocinado 

nenhum caso da UTC junto ao TCU e que processará Ricardo Pessoa civil e 

criminalmente pelas mentiras contidas na delação.  

Augusto Nardes também seria associado ao cartel das empreiteiras investigado 

pela Lava Jato, contrariando antiga posição sua, votou pela liberação de um aditivo 

de 155 milhões de reais para a Camargo Corrêa na construção da ETUC. Na 

documentação fornecida pela Camargo Correa, papéis, e-mails, anotações e 

planilhas, o nome do Ministro do TCU estava relacionado a propinas em obras 

públicas.  

O nome de Augusto Nardes também foi relator do repasse de verbas federais 

para obras do Rodoanel de São Paulo. O repasse deveria ser liberado para o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Desenvolvimento 

Rodoviário S/A (DERSA), e, consequentemente, à Camargo Correa. Augusto Nardes 

negou ter cometido qualquer irregularidade. 

                                                 
140TCU pede explicações a Dilma por ‘pedaladas fiscais’. Carta Capital, Economia, 17 jun. 2015. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/economia/tcu-pede-explicacoes-a-dilma-por-
pedaladas-fiscais-9272.html>. Acesso em: 17 jul. 2015. 

141SASSINE, Vinicius. Filho de Aroldo Cedraz nega informação privilegiada. Extra, Notícias, 18 jul. 
2015. Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/brasil/filho-de-aroldo-cedraz-nega-informacao-
privilegiada-16822675.html>. Acesso em: 23 jul. 2015.  

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/nova-delacao-amplia-foco-da-lava-jato-4782.html
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A primeira concepção de sociedade perfeita que se conhece surgiu em Atenas, 

no século IV. Trata-se de um diálogo de Platão, A República (Politéia).142 

Nessa obra, Platão idealiza uma cidade, onde Ética e virtude devem imperar e 

na qual o egoísmo está superado e as paixões, controladas. Os interesses pessoais 

se identificam com o social. Dirigentes e guardiães representam a encarnação da pura 

racionalidade, o ideal humano se realiza na figura do cidadão filósofo, livre das 

incumbências da sobrevivência.  

Uma harmoniosa administração, desta forma, deixaria a cidade livre da 

anarquia, dos interesses e das disputas particulares e do caos político movido pela 

corrupção. 

“Politéia” (República) constitui-se na “alma da polis”, da cidade ou da 

comunidade. A “Politéia” é a ordem legal que estabelece os alicerces e fundamentos 

do Estado. 

A investigação sobre políticos teve como nome “Operação Politéia”, em alusão 

à obra de Platão, na qual a Ética deve preponderar sobre a corrupção. 

Quando os representantes do Congresso Nacional e das  Assembléias 
Legislativas do Brasil não são capazes de se articularem e se 
comportarem de acordo com a vontade emanada do povo, respeitando 
os ditames das leis, na visão da filosofia de Platão, são chamados de 
“criminosos da Politéia”. Quando o filósofo escreveu o diálogo 
“Politéia” com significado de República, de Constituição ou de governo 
de muitos, ele jamais pensou que haveria um desvio na forma, na qual 
sua “Politéia” deixaria de expressar o sentido de uma sociedade 
organizada de maneira preventiva e passaria a ter como característica 
a desordem, o crime e a corrupção.143 

A corrupção (a começar pelos parlamentares e pelo governo) está 

assassinando a “alma da polis”, matando aos poucos o “espírito” da República, da 

Constituição. Na Grécia Antiga, corrupção significava “tornar-se podre na calúnia e 

manter o podre ou caluniado no poder do corrupto e do corruptor”.  

No sentido estritamente político, é tirar vantagem em um “projeto de poder” 

atribuído geralmente a políticos ou a partidos políticos. Conforme o jurista Fábio 

                                                 
142PINHEIRO, Miguel Dias. Ladrões da soberania popular. portal az, 14 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/342558_ladroes_da_soberania_popular.html>. Acesso 
em: 15 jul. 2015. 

143PINHEIRO, Miguel Dias. Ladrões da soberania popular. portal az, 14 jul. 2015. Disponível em: 
<http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/342558_ladroes_da_soberania_popular.html>. Acesso 
em: 15 jul. 2015. 

http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/342558_ladroes_da_soberania_popular.html
http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/342558_ladroes_da_soberania_popular.html
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Konder Comparato, em Réquiem para uma Constituição, “(...) os ladrões da soberania 

popular são, decididamente, cleptomaníacos políticos”. 

Como se instala a corrupção? Pela ausência de interesse ou compromisso com 

o bem comum: corrupção política caracteriza-se pelo uso do Poder Público para 

proveito, ou em benefício de um grupo ou classe, de forma que constitua violação da 

lei ou de padrões de elevada conduta moral.144 

  

                                                 
144Ibid.   
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4 JUSTIÇA, IGUALDADE POLÍTICA E O FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS 

ELEITORAIS  

 

John Rawls ao discorrer sobre a justiça política e sua forma procedimental 

imperfeita aduz que os cidadãos devem gozar do princípio da participação em caráter 

de igualdade. Para ele, todos os cidadãos tem direito constitucional de participação, 

através de uma assembleia representativa dotada de poderes legislativos com seus 

respectivos partidos políticos visando o bem público.94  

Dessa forma, valores e direitos políticos democráticos são aqueles destacados 

pelo primeiro princípio da Justiça. A Justiça como equidade é compatível com o regime 

democrático representativo.  

A busca pelo aperfeiçoamento da Democracia representativa não requer que  

se  encontrem  alternativas  ao  governo  democrático  representativo, mas sim pelo  

fato  de  que  a  Justiça  como  equidade  deve ser compatível  com  o  regime  

democrático  representativo, onde  podemos  afirmar  a procura de resultados  mais 

justos, desde que possamos encontrar resultados eficientes e adequados aos 

princípios de Justiça. 

Álvaro de Vita avalia se a Democracia pode produzir resultados justos.145  

O autor avalia a questão de resultados políticos justos para que seja substituída 

a Democracia competitiva pela deliberativa e defende a ideia da criação de condições 

equitativas com a finalidade de que todos os cidadãos possam influenciar decisões 

políticas e fiquem informados sob as questões mais importantes de políticas públicas.  

A deliberação necessita de respostas corretas a temas controversos a fim de  

que seus participantes melhor aceitem os resultados. Espera-se, portanto, que os 

cidadãos participem de práticas deliberativas e que tenham como objetivo a tomada 

de decisões a respeito de políticas públicas.146  

Para que haja deliberação no processo político, a Democracia competitiva pode 

chamar a si esse papel. No entanto, ao trazer os cidadãos para a liberação, como um 

                                                 
145RAWLS, John. Justiça como equidade ‒ Uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 

183. 
146VITA, Álvaro de. Democracia deliberativa ou igualdade de oportunidades políticas?  Novos Estudos 

Cebrap, São Paulo, n. 66, p. 118, jul. 2003.  
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juízo de valor, como um ideal moral e fim em si mesmo, uma vez que muitos cidadãos 

poderiam não estar de acordo com esse processo participativo (deliberativo).147  

Isso se deve às questões de políticas públicas muitas vezes estarem distantes 

do dia a dia e da vida dos cidadãos. 

Nesse aspecto, podemos considerar que há cidadãos politicamente mais ativos 

e mais capazes de defender seus interesses sendo ouvidos pelos governantes e 

autoridades. 

Os níveis desiguais de participação política se devem, em larga  
medida,  à  distribuição  muito  desigual  de  recursos  políticos  cruciais 
tais  como  renda,  riqueza,  educação,  recursos  cognitivos,  tempo  
livre  para  a  atividade  política,  facilidade  maior  ou  menor  de  
superar  problemas  de  ação  coletiva.148 

A participação é a oportunidade e não somente uma escolha individual. Aqueles 

alijados de recursos (políticos e financeiros) raramente utilizarão as ações 

participativas e deliberativas, pois quando minorias abastadas estão com os custos e 

manipulação e conseguem influenciar os cidadãos não informados, esses terão uma 

visão equivocada sobre as propostas de políticas públicas e seus verdadeiros canais 

de objetivos.   

Ainda, temos o problema do financiamento político que terá a tendência a  

produzir  vínculos  entre  doador  e  beneficiado,  fazendo  com que  haja  um  

desequilíbrio  na  representação, pois os interesses dos financiadores passarão a ter 

prevalência na  decisão  dos  representantes face aos interesses do eleitorado.    

Segundo Álvaro de Vita, John Rawls afirma que:  

Níveis elevados de pobreza e desigualdade e uma excessiva 
concentração da riqueza e da propriedade degradam o valor que as 
liberdades políticas têm para os mais desfavorecidos e permitem que 
os mais favorecidos, porque mais capazes de tirar proveito de direitos 
e oportunidades institucionais que em princípio são iguais para todos, 
exerçam um peso desproporcional sobre os termos da discussão 
pública e sobre as decisões políticas.149 

                                                 
147VITA, Álvaro de. Democracia deliberativa ou igualdade de oportunidades políticas?  Novos Estudos 

Cebrap, São Paulo, n. 66, p. 111, jul. 2003. 
148DAHL, Robert A. On Political Equality. New Haven & London: Yale University Press, 2006. p. 9-10.  
149RAWLS, 2005 apud VITA, Álvaro de. Democracia deliberativa ou igualdade de oportunidades 

políticas?  Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 66, p. 111, jul. 2003. 
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John Rawls afirma que precisamos garantir o valor de igualdade das liberdades 

políticas visando que os resultados do processo democrático sejam mais justos, de tal 

sorte que sugere que: o imposto sobre heranças e doações, com o objetivo de corrigir 

de maneira gradual e constante a concentração de riqueza e a adoção do 

financiamento público exclusivo, além do estabelecimento de limites às contribuições 

de pessoas físicas e jurídicas, bem como o realmente democrático,  pois a  ideia  de  

Democracia  envolve  a  participação  direta  dos cidadãos. 

Para tanto deverá existir um controle dos gastos de campanhas nascendo 

barreiras entre o Poder Econômico e o Poder Político.  

A ideia de Democracia é aquela relativa à participação direta dos cidadãos: é 

um sistema de direitos e não somente a imposição de leis rígidas e abstratas.  

Robert A. Dahl define o que vem a ser poliarquia em seu livro Poliarquia.150    

O autor utiliza o termo “Democracia” para designar um sistema político que 

tenha como uma de suas características principais a contínua responsividade do 

governo às preferências de seus cidadãos, onde os considera politicamente iguais.151 

Assim, numa Democracia, todos os cidadãos devem expressar suas 

preferências a seus concidadãos e ao governo através da ação individual e da 

coletiva, e terem em relação ao governo suas preferências consideradas sem 

discriminação. 

Para tanto, necessário seriam algumas garantias, quais sejam:  

A Liberdade de formar e aderir a organizações, a liberdade de 
expressão, o Direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, o 
Direito de líderes políticos disputarem apoio, o Direto de líderes 
políticos disputarem votos, as Fontes alternativas de informação, as 
Eleições livres e idôneas e as Instituições para fazer com que as 
políticas governamentais dependam de eleições e de outras 
manifestações de preferência.152   

Robert A. Dahl considera que a democratização seria formada por competição 

política e a inclusão, pois numa sociedade, podemos avaliar o quanto um regime está 

próximo ou distante de ser considerado uma poliarquia. Nos países democráticos o 

ideal democrático assevera que a igualdade política existe e a Democracia é vista 

como um objetivo ou ideal.  

                                                 
150DAHL, Robert A. Poliarquia. São Paulo: Edusp, 2005. 
151Id. On Political Equality. New Haven & London: Yale University Press, 2006. p. 9-10.  
152Ibid., p. 9-10. 
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Um ideal mínimo de sistemas existentes, a participação antes que uma política 

seja adotada, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas assim 

como ter igualdade política e de voto como condições de cidadania.153 

As políticas e decisões governamentais são tomadas por membros oficiais 

eleitos pelo povo de tal modo que os cidadãos participam livremente em eleições 

justas e periódicas. 

As eleições são imperativas para a consolidação da Democracia 

representativa. O consentimento dos governados para os governantes legitima a 

representação no governo. Outro ponto são as reformas propostas por Robert A. 

Dahl154 e que pertencem a dois grupos: 

(1) as reformas para a consolidação da igualdade política, sendo: a reforma do 

financiamento de campanhas e a reforma eleitoral; 

(2) reformas para a consecução da igualdade política, meios que atinjam a 

igualdade econômica e social. 

A reforma do financiamento de campanhas, nesse sentido, deverá estabelecer 

limites às doações, impedindo que os doadores se aproveitem e possam influenciar 

os políticos. As desigualdades poderiam ser compensadas pensando-se na melhor 

forma e configuração a respeito do financiamento de partidos políticos e campanhas 

eleitorais para que o valor equitativo das liberdades políticas possa se verificar e ser 

concretizado atingindo a tão sonhada Justiça social balizada pelas ações políticas não 

vinculadas a interesses outros.   

A Revista Galileu de julho aponta que o Presidente da Câmara, Eduardo 

Cunha, recebeu R$ 6.832.480,00 de doações como bancos (Safra e Pactual) e 

empresas (Bradesco Vida e Previdência e Coca-Cola). Em decorrência, Eduardo 

Cunha colocou em votação projetos como o da terceirização de serviços. Outra 

Emenda foi a de nº 627, que regulamentava os impostos sobre os lucros obtidos por 

multinacionais brasileiras no exterior. Essa Emenda recebeu nada menos que 513 

alterações. Uma delas operou um “milagre”:  

(...) transformou um inocente projeto sobre impostos em perdão de 
uma dívida de R$ 2 bilhões dos planos de saúde (porque, sempre que 

                                                 
153DAHL, Robert A. On Political Equality. New Haven & London: Yale University Press, 2006.  
154Ibid., p. 9-10. 
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tomassem 50 multas pelo mesmo motivo, as empresas precisariam 
pagar apenas duas).  

O relator da medida foi Eduardo Cunha, que, à época, ainda não era Presidente 

da Câmara. Um de seus patrocinadores era exatamente o Bradesco Saúde.155 

Logo, a Justiça como equidade, e por todo o exposto, nesse aspecto 

verificamos o quanto nossa representatividade está longe de ser considerada uma 

poliarquia, de acordo com Robert A. Dahl.156 

 

4.1 FINANCIAMENTOS PÚBLICO E PRIVADO DE CAMPANHAS ELEITORAIS 

 

O financiamento de campanhas eleitorais é naturalmente controverso. 

E isso em todas as democracias do mundo. É certo que o Poder Econômico 

impõe influência em quase a totalidade do agir humano e, em especial, nas eleições 

fonte principal de aquisição do Poder Político.  

Podemos afirmar de tal sorte que a tendência senão a consciência de que o 

peso do Poder Econômico pode influenciar a decisão dos eleitores está cristalina 

principalmente no Brasil. 

As receitas podem vir de recursos privados ou públicos. Nesse aspecto, podem 

se constituir três modalidades de financiamento político: público, privado ou 

financiamento misto, mais propriamente definido de financiamento regrado.  

Uma campanha eleitoral desencadeia custos elevadíssimos se comparados 

com as percepções e ganhos dos cargos em disputa. 

Há, portanto, preocupação em regular os modos de financiamentos das 

eleições, bem como de suas fontes para que possamos ajustá-las aos ditames da 

Ética e da Justiça, uma vez que a questão do financiamento eleitoral influencia 

diretamente no ambiente representativo. 

O financiamento de campanhas eleitorais, exclusivamente público, é defendido 

por aqueles que entendem ser esta a ação que reduziria os índices de corrupção 

durante as campanhas eleitorais. 

Dessa forma, no financiamento estritamente público, haveria a vedação aos 

partidos políticos e seus respectivos candidatos receberam doações quaisquer que 

                                                 
155KIST, Cristine; TANJI, Thiago. Eles não te representam. Revista Galileu, n. 288, p. 48, jul. 2015. 
156DAHL, Robert A. On Political Equality. New Haven & London: Yale University Press, 2006. p. 9-10. 
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sejam, direta ou indiretamente, provenientes de pessoa jurídica ou física. O 

financiamento público pode constituir um fator de igualdade entre candidaturas e 

evitariam que partidos e seus dirigentes recorram aos financiamentos “privados” 

ilícitos. 

O financiamento público pode surgir de duas formas, sendo a primeira como 

financiamento indireto por prestações materiais durante as eleições e através do 

financiamento direto, onde o Estado disponibiliza aos candidatos e partidos verbas 

para o custeio da campanha. Poder-se-ia, assim, adotar ambas as formas. O 

financiamento direto necessita de um controle mais rígido, uma vez que esse 

financiamento poderia gerar alguma forma ou modalidade de corrupção. 

O financiamento público indireto e o direto prezam consequentemente pelo 

critério da distribuição tendo como base a igualdade de oportunidades entre os 

concorrentes e, nesse sentido, Robert A. Dahl:  

(...) para satisfazer a exigência de que todos os membros estejam 
igualmente capacitados a participar das decisões da associação sobre 
uma política (...) acredito que existam pelo menos cinco critérios: 
participação efetiva, igualdade de voto, entendimento esclarecido, 
controle do programa de planejamento e inclusão dos adultos.157  

O critério proporcional leva em conta o desempenho eleitoral no último pleito e 

a representação parlamentar. Nesse sistema, há uma propensão a favorecer o 

bipartidarismo ou mesmo um número reduzido de partidos que naturalmente excluirão 

os menores, deixando de privilegiar assim a preservação das minorias, uma vez que 

o desempenho eleitoral (representação) dependerá de anterior desempenho e número 

de representantes atuantes. 

No critério igualitário, poderia haver um favorecimento dos partidos menores 

bem como do aparecimento de oportunistas eleitorais visando locupletar-se 

ilicitamente do erário público.   

Deve-se observar que para manter as atividades permanentes, como no caso 

brasileiro (fundo partidário), como fonte de custeio estatal, não significaria 

estritamente o mesmo que financiamento de eleições.  

É certo que há tendência à adoção do modelo de financiamento público, uma 

vez que poderia de certo modo estabilizar o sistema partidário com relação aos seus 

                                                 
157DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília: UnB, 2001. p. 50. 
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custos, evitar-se-ia a influência do Poder Econômico quanto ao desempenho político 

a qualquer interesse privado. Também, a promoção de igualdade de oportunidades a 

todos desde que tal modelo também pautasse pela justa e equânime distribuição de 

verbas aos partidos e candidatos. 

Por outro lado, e contrariamente, julgamos que haveria o engessamento da 

participação popular por uma tendência conservadora impedindo de certa forma o 

desenvolvimento de novos partidos políticos, criando-se barreiras a esses novos 

partidos, a falta de controle institucional dos órgãos incumbidos para tal finalidade, a 

constante busca por outras espécies de financiamentos ilícitos, isolamento dos 

partidos com elevado número de filiados bem como a burocratização dos partidos, 

principalmente no que se refere ao aumento do poder dos dirigentes partidários o que 

impediria o ingresso de novos concorrentes no cenário político. 

Nesse campo, ou seja, o do financiamento público eleitoral, onde o Estado 

participa diretamente do custeio das atividades de campanhas eleitorais podemos 

observar que o financiamento público proporcionaria a igualdade de oportunidades. 

A ideia central seria a estabilização dos custos de campanhas eleitorais 

impondo restrições à entrada dos recursos privados e, consequentemente, a 

aquisição de melhores condições para o alcance do Poder Político. 

Assim, ao nosso entender, os financiamentos partidário e eleitoral devem ser 

independentes.  

Para Denise Goulart Schlickmann, o modelo de financiamento eleitoral com 

aportes financeiros exclusivamente público, tem como supedâneo o alto custo das 

campanhas eleitorais. Segundo ela “(...) o financiamento público de campanha 

colocaria em situação de igualdade todos os candidatos, que passariam a ter acesso 

a um mesmo volume de recursos para fazer suas campanhas, desvinculando-os de 

seus financiadores”.158 

Essas delimitam o processo eleitoral e impedem a participação efetiva bem 

como a conquista de votos obtidos conscientemente.  

Um segundo modelo de financiamento é o chamado privado. Há aqui a 

exclusividade de fontes de arrecadação provenientes das fontes não estatais. 

                                                 
158SCHLICKMANN, Denise Goulart. Financiamento de campanhas eleitorais. Curitiba: Juruá, 2008. 

p. 98. 
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Encontra-se nesse sistema algumas preocupações. Num primeiro momento, 

preocupa-se com a origem das doações se lícitas ou ilícitas, pois, tal financiamento 

pode vir do crime organizado mesmo havendo a prestação de contas. Segundo, a 

influência do Poder Econômico onde tais contribuições (voltadas à obtenção de 

vantagens futuras) poderão favorecer os doadores sacramentando com essa 

modalidade pura a corrupção. 

Conforme dissemos, se por um lado o financiamento público reduzisse a 

possibilidade de corrupção, por outro lado, não evitaria o financiamento criminoso 

custeado pelo crime organizado através da lavagem de dinheiro ou mesmo do 

conhecido e popular “caixa-dois” brasileiro, proibindo-se simplesmente qualquer 

financiamento não estatal e este de modo único.  

Ainda, no tocante ao financiamento privado de campanhas eleitorais, a política 

e os recursos possuem relevância no cenário político e social. Diversas normas são 

estabelecidas para a regulamentação das atividades atinentes ao financiamento das 

campanhas eleitorais, o que se verifica também no cenário mundial que veremos 

adiante. 

Isso significa que a sociedade necessita de respostas e informações sobre o 

controle, efetivamente, exercido, haja vista o descrédito existente quanto aos partidos 

políticos e as suas respectivas instituições políticas, especificamente no Brasil. 

Há ainda os aspectos que envolvem as pesquisas eleitorais e as doações para 

as campanhas, bem como o financiamento dos partidos políticos. 

A simples e radical proibição através da eliminação de fundos públicos poderá 

gerar endividamento dos partidos políticos, uma vez que a utilização de financiamento 

exclusivamente privados de certa forma comprometeria o caixa das agremiações se 

não devidamente subsidiado de modo adequado a cumprir com os custos e despesas 

eleitorais durante as campanhas. 

A adoção de financiamento preponderantemente público causa prejuízos à 

participação da atividade política de tal sorte que os partidos desinteressar-se-iam em 

captar novos filiados e contribuintes. 

O interesse público deverá prevalecer, seja o financiamento público ou privado, 

devendo impedir em alguns casos determinados financiamentos. É o caso, por 

exemplo, da Lei nº 9.504/97, em seu artigo 24, que proíbe que partido ou candidato 

recebam doação em dinheiro ou estimável de determinados doadores: 
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Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou 
indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive 
por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: I ‒ 
entidade ou governo estrangeiro; II ‒ órgão da administração pública 
direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do 
Poder Público; III ‒ concessionário ou permissionário de serviço 
público; IV ‒ entidade de direito privado que receba, na condição de 
beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 
V ‒ entidade de utilidade pública; VI ‒ entidade de classe ou sindical; 
VII ‒ pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do 
exterior; VIII ‒ entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei 
nº 11.300, de 2006); IX ‒ entidades esportivas que recebam recursos 
públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006); X ‒ entidades 
esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009); XI ‒ 
organizações não governamentais que recebam recursos públicos; 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006);  XII ‒ organizações da 
sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 
2006). Parágrafo único. Não se incluem nas vedações de que trata 
este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam 
concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que 
não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o 
disposto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009). Cada 
eleição para Câmara dos Deputados obtém o apoio de, no mínimo, 
cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os 
nulos, distribuídos em pelo menos, um terço dos Estados, com no 
mínimo de dois por cento do total de cada um deles indiferente. 

Essa norma limitativa visa fundamentalmente impor restrições ao Poder 

Econômico. No tocante a empresas que doam valores vultosos são aquelas que estão 

sujeitas à intervenção ou regulação estatal. 

O que seria interessante, à guisa de exemplo, e por uma questão de igualdade 

de oportunidades, seria a permissão de que contribuintes destinem um percentual de 

seus impostos, durante a declaração de seu imposto de renda, por exemplo, ao 

financiamento de campanhas eleitorais de candidatos e que o financiamento de 

partidos políticos em suas atividades estruturais sejam financiados por fundos 

públicos e privados (misto). 
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4.2 FINANCIAMENTO MISTO 

 

O modelo misto admite tanto o financiamento público bem como o de pessoas 

físicas e privadas. 

Não haveria concentração numa ou noutra fonte de financiamento. Haveria 

transparência no processo de financiamento uma vez que conhecidas do público. Em 

tese, os doadores exercendo seu direito de participação efetiva sem, no entanto, 

esperar qualquer benefício futuro ou algum comprometimento. A garantia de 

determinado fundo público promoveria, assim, a igualdade partidária. 

Nesse sistema, há a distribuição igualitária de participação efetiva e igualdade 

de divulgação (igualdade de voto) estimulando a dispersão das fontes de 

financiamento sem concentrá-las no financiamento estatal, garantindo-se a 

transparência do processo. Esse modelo compõe a cota de participação cívica de 

cidadãos não filiados ideários de determinado partido político bem como àqueles que 

querem destinar doações sem comprometimento formal.  

Garante o fundo público no intuito de não prejudicar o nascimento e 

desenvolvimento das atividades de partidos menores, sem representatividade 

parlamentar, que poderiam não subsistir sem o financiamento estatal. 

Ainda, no que compete ao financiamento podemos citar as pesquisas eleitorais, 

na edição de 2004, o “Latinobarômetro”, pesquisa de opinião pública que abrange 

dezoito países da América Latina, demonstra que os partidos políticos são instituições 

que gozam de menor confiança perante a população. Segundo Delia Ferreira Dubio: 

Um dos fatores que determinam esses níveis de desconfiança quanto 
aos partidos políticos é sem dúvida a corrupção. A preocupação da 
sociedade com a corrupção e os problemas que dela derivam está 
diretamente relacionada ao surgimento de escândalos que envolvem 
enriquecimento ilícito de políticos e funcionários públicos, licitações 
manipuladas e denúncias de propinas ou tráfico de influência. A 
atividade política, os partidos, os dirigentes políticos e os funcionários 
públicos são identificados como fatores determinantes da corrupção. 
Há a percepção de um divórcio entre uma classe política corrupta e 
uma sociedade civil honesta, impoluta e transparente.159 

                                                 
159RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de partidos e campanhas. Fundos públicos versus fundos 

privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n. 73, nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 
21 dez. 2014. 

 



100 

 

A regulação do financiamento da política abrange desde a origem e o destino 

dos fundos, como também seus participantes, os prazos e os demais procedimentos 

como os critérios de distribuição, as exigências de registro e a divulgação de 

informações, bem assim os mecanismos de controle e sanção.  

A divulgação pública da origem e do destino dos fundos que financiam a política 

tem papel fundamental face às normas existentes e a final aplicação e o controle das 

ações tomadas, pois o cidadão deve estar esclarecido sobre os candidatos, 

possibilitando a transparência e, com isso, o exercício pleno das liberdades individuais 

de cada qual. 

Interessa ressaltar que a divulgação deve ser completa e oportuna, a fim de 

atingir os verdadeiros objetivos propostos a esse fim, ou seja, entregando à opinião 

pública ferramentas aptas ao pleno exercício da cidadania. 

O controle poderá ocorrer em momento anterior e posterior, pelo cidadão, de 

maneira mais completa e coerente, observando-se as proposições formuladas durante 

o pleito e comparando-as com as decisões tomadas pelos representantes do povo e 

em nome dele, para o cumprimento das metas em consonância com o que a 

sociedade espera.  

Dessa forma, para manter-se uma postura qualitativa na escolha dos 

representantes políticos, o Estado democrático contemporâneo deverá ser atuante, 

uma vez que a abstenção estatal poderá fortalecer a atuação do econômico dos 

concorrentes, e em especial na disputa baseada no marketing e na imagem pessoal 

de candidatos inescrupulosos em detrimento da divulgação de plataformas de 

candidatos proporcionais e de programas de governo vinculados aos partidos e suas 

coligações bem como seus candidatos a cargos majoritários.  

No Brasil o financiamento é o misto, pois os financiamentos são captados tanto 

de recursos públicos quanto de recursos privados e destinados aos partidos políticos 

e às campanhas eleitorais. O custeio público advém de: disponibilidade de horários 

no rádio e na TV, bem como verbas recebidas do Fundo Partidário para veiculação de 

campanhas eleitorais e divulgação partidária além da imunidade tributária sobre 

impostos e sobre patrimônio, renda ou serviços a que estão sujeitos os partidos (art. 

150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição).  

Outra fonte de custeio vem de recursos privados, do próprio candidato, de 

doações de pessoas físicas ou jurídicas e mesmo de outros candidatos, comitês 

financeiros ou partidos políticos. 
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O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo 

Partidário) tem natureza de arrecadação pública e privada, e objetivo de prestar 

assistência financeira aos partidos. Esse Fundo possui natureza constitucional uma 

vez que se traduz na garantia e manutenção do pluralismo político.  

Os valores do Fundo Partidário são distribuídos proporcionalmente, e 

empregados na manutenção da sede do partido, em propaganda doutrinária e política, 

nas campanhas eleitorais, podendo também ser empregados na criação de institutos 

ou fundações educacionais de doutrinação política. Seus recursos são provenientes 

de recursos financeiros decorrentes de lei, multas eleitorais, doações de pessoas 

físicas ou jurídicas e dotações orçamentárias da União.  

O art. 41-A, da Lei nº 9.096/95, acrescido pela Lei nº 12.875/2013, estabelece 

critérios para distribuição do Fundo Partidário: 

Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário: (Redação dada pela Lei nº 
12.875, de 2013): I ‒ 5% (cinco por cento) serão destacados para 
entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus 
estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; e (Incluído pela 
Lei nº 12.875, de 2013); II ‒ 95% (noventa e cinco por cento) serão 
distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última 
eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído pela Lei nº 
12.875, de 2013). Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, 
serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em 
quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto no § 6º do art. 29. (Incluído 
pela Lei nº 12.875, de 2013). O total de cada um deles é indiferente. 

Os recursos são disponibilizados na conta bancária do partido político, devendo 

este verificar onde serão aplicados esses recursos.    

O montante do Fundo Partidário possui destinação dada pela LPP, em seu art. 

44, onde poderão utilizar destes valores para manutenção de suas atividades  bem 

como na criação e manutenção de programas para promover a participação política 

de mulheres. 

 

4.3 DOAÇÕES PARA AS CAMPANHAS ELEITORAIS 

  

A origem dos fundos que financiam as campanhas eleitorais é tema de grande 

relevância nesse cenário. Assim, tanto há o financiamento efetuado apenas com 

recursos privados, como o financiamento cedido com recursos públicos, mostrando-
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se, pois, ainda, na atualidade, um eixo viável o sistema misto desses financiamentos 

citados. 

Historicamente, é possível verificar que, por muito tempo, o 
financiamento privado de campanhas e candidatos foi a única fonte de 
receita com que os partidos contaram. Todavia, a partir da segunda 
metade do século XX, opiniões diversas entraram em exercício, entre 
as quais a possibilidade de riscos decorrentes do monopólio desses 
recursos pela iniciativa privada, impulsionada pelo poder econômico 
dominante, situação apta a gerar dependências dos representantes 
políticos quanto ao poder econômico. Assim, “adotou-se o 
financiamento público para as campanhas eleitorais e a sustentação 
dos partidos, e os sistemas de financiamento passaram a ser 
mistos”.160 

De acordo com Delia Ferreira Dubio: 

O aporte de fundos públicos a partidos ou candidatos segundo a 
modalidade adotada em cada país produz os seguintes incentivos: 
gera condições de competição eleitoral equitativas; promove a 
participação de partidos ou candidatos que carecem de recursos e não 
têm capacidade de arrecadação; evita a pressão direta ou indireta dos 
capitalistas e doadores sobre os atores políticos; diminui a 
necessidade de fundos dos partidos e candidatos; reduz o potencial 
de corrupção; contribui para a sustentação e o fortalecimento dos 
partidos como atores fundamentais para o funcionamento das 
democracias representativas.161 

Se, por um lado, o financiamento público é questionável em países em 

desenvolvimento ou predispostos a crises econômicas, por outro lado, os gastos 

observados como um todo e custeados com recursos públicos têm aptidão para 

estabelecer dependência com o próprio Estado, configurando-se o que se pode 

chamar de estatização dos partidos. 

E, diante disso, a estratégia mais adequada é o sistema misto acima citado, eis 

que permite a junção de aspectos de um e de outro para a realização de padrão 

compatível com o combate à corrupção, maior fator de descrédito da sociedade, em 

que pesem as críticas no tocante ao financiamento, exclusivamente, privado. 

  

                                                 
160RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de partidos e campanhas. Fundos públicos versus fundos 

privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n. 73, nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 
21 dez. 2014. 

161Ibid.    
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Posiciona-se Delia Ferreira Dubio: 

Um argumento tradicional a favor do financiamento privado refere-se 
à natureza dos partidos políticos como associações privadas e com 
participação voluntária. Dessa forma, seus membros, seguidores e 
simpatizantes teriam o direito e o dever de levantar os recursos que 
considerem necessários para que os partidos cumpram suas funções. 
O problema desse enfoque é que os partidos políticos, embora sejam 
associações voluntárias, têm na verdade uma natureza mista, quase 
pública, como reconhecem muitas das constituições vigentes. Visto 
que uma das finalidades dos partidos é o acesso ao governo e a 
condução dos assuntos públicos, as questões que lhes dizem respeito 
deixam de ser de atribuição exclusiva de seus integrantes.162 

Apesar de considerar os argumentos favoráveis, sabe-se que há incentivos por 

ações paralelas e que não sofrem efetivo controle das autoridades. 

Consequentemente, sequer são fatos sobre os quais a sociedade toma conhecimento, 

de forma tal que a operacionalização e a efetividade das restrições impostas, 

necessariamente, demandam a reestruturação dos órgãos de controle, visando a 

estratégias compatíveis com as necessidades do bem comum. Isso porque, 

independentemente do modelo escolhido, as regras, por si só, são insuficientes.  

 

4.4 O FINANCIAMENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

A chamada “Barreira legal” é a fixação de porcentagem mínima de votação 

como condição para conseguir determinada agremiação receber financiamento 

público. 

No Brasil, a cláusula de “Barreira Legal” ou de desempenho estabelece 

restrições a partidos políticos que não alcançassem determinado percentual ou 

número de votos. Restrições essas como a redução do tempo de programas gratuitos 

admitidos no rádio e na televisão e, ainda assim, a participação em apenas 1% do 

Fundo Partidário. Foi instituída por meio do art. 13, da Lei nº 9.096/95. Tal dispositivo 

veio a migar o que garantido aos partidos políticos pela Constituição Federal. 

Assim, a despeito, no art. 13, da Lei nº 9.096/95: 

                                                 
162RUBIO, Delia Ferreira. Financiamento de partidos e campanhas. Fundos públicos versus fundos 

privados. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n. 73, nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 
21 dez. 2014. 
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Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas 
Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, 
em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, 
no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não computados os 
brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos 
Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um 
deles.163 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos 

dispositivos da Lei nº 9.090/95 (Lei dos Partidos Políticos) que instituem a chamada 

“Cláusula de barreira”. A decisão foi tomada no julgamento conjunto de duas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs nº 1351 e 1354) ajuizadas, respectivamente, 

pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Socialista Cristão (PSC).  

A “Cláusula de barreira”, que seria aplicada a partir do ano seguinte, restringia 

o direito ao funcionamento parlamentar, o acesso ao horário gratuito de rádio e 

televisão e a distribuição dos recursos do Fundo Partidário. 

No Brasil a regra do financiamento de campanhas eleitorais encontra-se 

regulamentada pela Lei nº 9.504/97 e pela Lei dos Partidos Políticos que tratem do 

Fundo Partidário. 

As referidas normas urgentes estatuem em linhas gerais: a)  responsabilidades 

de partidos e candidatos sobre aplicação e recursos eleitorais; b) limites máximos de 

gastos e constituição de comitês financeiros; c) uso de recursos de pessoas físicas, 

jurídicas e próprios além do Fundo Partidário; d) abertura e prestação de contas; e) 

vedação de doações estrangeiras e de recursos públicos incluídos fundações e 

sindicatos. Nosso atual sistema pode ser considerado misto, uma vez que prevê 

recursos privados bem como público (Fundo Partidário).  

Os gastos com pessoal poderão atingir 50% dos recursos do Fundo Partidário. 

Sendo que parte dos valores para a criação e difusão da participação política feminina. 

Os recursos destinados às fundações e institutos deverão ser de, no mínimo, 

20% do montante recebido. Os valores do Fundo Partidário deverão ser utilizados nas 

campanhas eleitorais (art. 44). 

Na prestação de contas dos candidatos, percebe-se que são realizadas quase 

que totalmente com patrimônio privado, sendo as pessoas jurídicas os principais 

doadores. É previsto, ainda, outro sistema de financiamento das campanhas 

                                                 
163Lei nº 9.096/95 (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).  
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eleitorais, pois a Constituição prevê mais uma forma de financiamento político com 

recursos públicos: o horário partidário e o horário eleitoral (art. 17, § 3º).  

Nossa legislação trata da compensação fiscal para as emissoras de TV e rádio 

pelas perdas que teriam ao deixarem de veicular a publicidade de anunciantes onde 

autoriza a dedução do imposto de renda no valor de 80% (Lei nº 9.096/95, Lei nº 

9.504/97 e o Decreto nº 5.331/05), tratando-se, portanto, de financiamento público da 

atividade política de forma indireta, uma vez que a movimentação financeira referente 

a esses custos não é declarada pelos partidos ou pelos candidatos.  

O tempo de propaganda eleitoral é dividido em um terço por igual a todos os 

partidos que apresentarem candidatos e os dois terços restantes proporcionalmente 

ao número de representantes na Câmara dos Deputados (art. 47, §§ 2º e 3º da Lei nº 

9.504/97). 

O horário eleitoral é veiculado durante o período de campanha eleitoral em 45 

dias antes da eleição. Já o horário partidário gratuito ocorrerá em momentos não 

eleitorais, tendo como fundamento difundir os programas e ideologias partidárias. A 

LPP proíbe aos partidos e candidatos à compra de espaço para propaganda partidária 

ou eleitoral nos meios de comunicação nacionais (art. 45, § 6º). “Art. 45 – § 6º. A 

propaganda partidária, no rádio e na televisão fica restrita aos horários gratuitos 

disciplinados nesta Lei, com proibição de propaganda paga”.164 

De toda forma, o total de recursos destinados às campanhas eleitorais no Brasil 

vem crescendo de forma exponencial.  

 A prestação de contas dos partidos e candidatos a Justiça Eleitoral mostra que 

o processo eleitoral brasileiro é um dos mais caros do mundo. Os demonstrativos 

abaixo apontam esse aumento conforme a evolução das doações a candidatos e a 

comitês. Abaixo, o custo do voto e doações  realizadas por candidatos e comitês a 

outros candidatos e comitês, e que devem ser compensados na totalização.165 

 

  

                                                 
164Lei nº 9.504/97.  
165Lei nº 9.504/97.  
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4.5 SISTEMAS ELEITORAIS NO DIREITO COMPARADO 

 

No Direito Comparado, avaliaremos alguns pontos, iniciando nossos 

apontamentos afirmando que o Uruguai adotou o financiamento público de forma 

pioneira em 1928, e seguido da Argentina em 1955 e da Alemanha em 1959.  A ideia 

do financiamento público é, no entanto, anterior: há relatos de que a medida já havia 

sido proposta, mas não adotada, em 1904 nos EUA e em 1928 na Alemanha.  

Na segunda metade do século XX, o financiamento público se disseminou na 

Europa e de lá para outros continentes, e no início do século XXI já estava presente 

na maior parte das democracias.  

 

4.5.1 Argentino  

 

Nas palavras de José María Pérez Cortí: 

Cuando hablamos de régimen electoral, estamos haciendo alusión a 
um conjunto de cociones que se encuentran intimamente associadas 
entre sí, aunque su contenido no siempre este adecuadamente 
identificado, ya que se lo suele utilizar equivocamente como sinónimo 
de sistema electoral, restringiendo así su contenido y limitando 
injustificadamente sus u dignificancia.166 

A Lei nº 26.215 e alterações posteriores estabeleceram limites e proibições com 

relação ao financiamento privado de campanhas eleitorais. É proibida a doação por 

pessoas jurídicas, mas elas podem contribuir para os partidos. O Estado distribui 

recursos, mas são autorizadas contribuições de pessoas físicas nas candidaturas. 

Trata-se, assim, de um modelo de financiamento misto, que visa evitar a influência de 

grupos de interesse.167 

Ficou estabelecido o valor de 254 milhões de pesos (cerca de 90 milhões de 

reais) como limite de uma campanha para presidente. 

Para obter financiamento eleitoral, ficou estabelecido que 80% dos recursos 

anuais devem ser distribuídos proporcionalmente ao número de votos obtidos pelos 

                                                 
166CORTÍ, 2008 apud SALGADO, Eneida Desiree. Sistemas eleitorais – Experiências 

iberoamericanas e características do modelo brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 75-76. 
167RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 

Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 43-44, jan./mar. 2012. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 
jul. 2015. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
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partidos na última eleição para deputados federais. Os 20% restantes são distribuídos 

igualmente entre os partidos registrados. 

Em 2003, 56% dos recursos gastos na campanha eleitoral foram financiados 

por doações privadas e 44% receberam recursos do Estado. 

Na Argentina, os recursos são distribuídos pelo Estado, mas com a autorização 

do aporte de pessoas físicas em candidaturas.168 

Pessoas jurídicas, porém, são proibidas de doar, com exceção dos partidos, 

em uma dinâmica parecida à da França.  

A Lei nº 26.215, com suas posteriores alterações, trata do financiamento 

privado, estabelecendo limites e proibições, sobretudo quanto à origem dos recursos. 

O financiamento privado predomina nas eleições argentinas e, pelo menos entre 2003 

e 2007, tal predominância tem mostrado uma robustez e uma tendência ao 

crescimento. 

Pablo Secchi, diretor da Poder do Cidadão, uma Organização Não 

Governamental (ONG) anticorrupção argentina ligada à Transparência Internacional, 

acredita que,  

(...) a Câmara Eleitoral está enviando uma mensagem clara para os 
políticos: é preciso legislar, é preciso controlar esses gastos. Os 
partidos não contam a verdade. Não sabemos quem os financia e isso 
significa não conhecer quem está por trás do poder. Como serão 
devolvidos esses favores? Isso é fonte de corrupção. Vemos que no 
Brasil e no Chile estão reagindo, mas na Argentina, ainda não. Os 
juízes estão dando um primeiro passo.169 

O limite oficial de uma campanha presidencial é de 254 milhões de pesos (cerca 

de 90 milhões de reais). É quase o dobro do permitido em 2011, mas não basta. A 

batalha é muito forte, e o dinheiro é crucial. Alguns candidatos, como Mauricio Macri, 

prefeito de Buenos Aires e filho de um dos empresários mais ricos da Argentina, 

buscam fórmulas como um jantar a 50.000 pesos (18,1 mil reais) por pessoa. Realizou 

o primeiro, com quase 2.500 convidados e uma notável presença de empresários 

                                                 
168RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 

Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 43-44, jan./mar. 2012. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 
jul. 2015. 

169CUÉ, Carlos E. Juízes argentinos tentam controlar o enorme gasto eleitoral. El País, Buenos Aires, 
7 abr. 2015. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/06/internacional/1428326996_472833.html>. Acesso em: 20 
jul. 2015. 

http://poderciudadano.org/
http://poderciudadano.org/
http://brasil.elpais.com/tag/mauricio_macri/a/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
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chineses, por exemplo, e planeja fazer outros. Somente nesse dia conseguiu o 

equivalente a 45 milhões de reais. 

Sergio Massa, outro forte candidato, ex-chefe de Gabinete de Kirchner e agora 

peronista da oposição, conta com o apoio de prefeitos da poderosa região 

metropolitana de Buenos Aires que o ajudam a buscar recursos. Como governador da 

enorme província de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato governista, tem um 

aparato público em seu favor. A batalha já está em marcha há meses, e ainda restam 

outros seis e meio nos quais os gastos e, portanto, os favores e a falta de 

transparência, aumentarão. 

Trata-se de um modelo misto de financiamento que busca um equilíbrio que 

visa evitar a dependência excessiva dos partidos ao Estado ou a influência de grupos 

de interesse. Para o financiamento das atividades correntes, os partidos devem estar 

devidamente registrados, terem apresentado a documentação contábil 

correspondente ao último exercício nos prazos e na forma determinada em lei e não 

terem sido sancionados com suspensão ou perda de subvenção pública. Para o 

financiamento de campanhas, é também necessário que os partidos sejam 

registrados, não haverem sido penalizados com suspensão ou perda da subvenção 

pública e terem oficializado as suas listas de candidatos. Para o financiamento das 

atividades permanentes dos partidos, a legislação estabelece que 80% dos recursos 

anuais devem ser distribuídos proporcionalmente ao número de votos obtidos pelos 

partidos na última eleição para deputados federais. Como requisito para participar na 

distribuição de tais recursos, os partidos devem conquistar pelo menos 1% dos votos 

nacionalmente. Os restantes 20% dos recursos públicos são distribuídos em partes 

iguais entre todos os partidos registrados. No que diz respeito ao financiamento para 

campanhas, a lei estabelece fórmulas para a distribuição de recursos para eleições 

presidenciais e legislativas. No primeiro caso, 50% do montante definido pelo 

Orçamento da União para tal distribuição é dividido igualmente entre as listas 

apresentadas. O restante dos recursos é repartido entre os 24 distritos do país, 

proporcionalmente ao total de eleitores correspondente a cada distrito.  

Para as eleições legislativas, a lei prevê que o total de aportes públicos seja 

distribuído entre os 24 distritos na proporção do total de eleitores inscritos em cada 

um dos distritos. Uma vez efetuada tal operação, 50% da quantia prevista para cada 

distrito é distribuída de forma igualitária entre as listas apresentadas pelos partidos e 

o restante, 50%, é distribuído a cada partido proporcionalmente aos votos obtidos por 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/06/internacional/brasil.elpais.com/tag/sergio_tomas_massa/a/


109 

 

cada um deles na eleição geral anterior. Nas eleições de 2003, 56% dos recursos 

gastos em campanha vieram de fontes privadas e 44% foram subvenções públicas. 

Em 2007, os recursos privados usados na campanha eleitoral totalizaram 64% dos 

gastos, enquanto os recursos públicos corresponderam a apenas 36% do total 

despendido pelos partidos.170 

De acordo com DATTOLI, três candidatos se enfrentam nas eleições 

presidenciais da Argentina: Daniela Stuansen, populista, Derecho Moussi, republicano 

e Dario Etcheverry, desenvolvimentista.171 

 
El progresismo no tarda en ser populismo de puro gasto, corrupción y 
chantaje electoral con el clientelismo político de los planes sociales. 
Basta de eso, argentinos y argentinas. El desarrollismo no solo 
alimenta en el presente, entrena para el futuro. 172  
Los delincuentes no deben entrar por una puerta y salir por otra. Basta 
de puerta giratoria. Las cárceles, si hay que construir más, se 
construirán. Basta de probation y libertades constitucionales. Basta de 
garantismo para quienes no tienen piedad con nuestros hijos, padres 
y familias.  
Quiero una Argentina que no barra las migajas y papelitos bajo la 
alfombra. Quiero una Argentina que meta las migajas y papelitos en 
una bolsa y sé que la inflación, la inseguridad y el desempleo y la crisis 
energética no son papelitos, son pirañas que no nos dejan nadar. 

Pero este gobierno los ve como papelitos y los guarda bajo la alfombra 
para que otro gobierno se haga cargo de ellos. Que no se preocupe, 
que ignore los problemas y los barra bajo la alfombra. Tenemos 
suficientes bolsas y escobas para acabar con todas las migajas y 
papelitos. ¡Porque además de voluntad de cambio tenemos capacidad 
de gestión!173   

                                                 
170RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 

Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 43-44, jan./mar. 2012. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 24 
jul. 2015. 

171 DATTOLI, Diego. Choripan y Caviar. (Chouriço com pão e caviar). Argentina:Amazon Books,  2015. 
p. 5. 
172 IDEM. O progressismo não tardava em ser populismo de puro gasto, corrupção e chantagem 
eleitoral com o clientelismo político dos planos sociais. Parem com isso, argentinos e argentinas. O 
desenvolvimentismo não apenas alimenta o presente, forma o futuro. p. 57.   
173 Ibid. Os delinquentes não devem entrar por uma porta e sair pela outra. Basta de porta giratória. Os 
cárceres, se mais devam ser construídos, serão construídos. Basta de provação e liberdades 
constitucionais. Basta de garantias para os que não tem piedade com nossos filhos, pais e famílias.  
Quero uma Argentina que não restrinja as migalhas e papeizinhos debaixo do tapete. Quero uma 
Argentina que coloque as migalhas e papeizinhos numa bolsa e sei que a inflação, a insegurança e o 
desemprego e a crise energética não sejam papeizinhos, são piranhas que não nos deixam nadar.  
Mas este governo te enxerga como papeizinhos e te guarda debaixo do tapete para que outro governo 
deles se encarregue. Que não se preocupe, que ignore os problemas e os coloque sob o tapete. Temos 
bolsas suficientes e escovas para acabar com todas as migalhas e papeizinhos. Porque além da 
vontade de mudança, temos capacidade de gestão. p. 57-58.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
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Según los especialistas, durante los debates se podían ganar o perder 
dos o tres puntos. Como había dicho Sonia, era más probable probar 
la ineficacia de los gobernantes que su corrupción, a pesar de sus 
patrimonios multiplicados sideralmente en “negocios legales”. 174 

Según sus declaraciones fiscales, en ocho años, Stuansen de 4 
millones a 90 millones. Moussi de 50 millones a 100 millones. 
Etcheverry de 2 millones a 8 millones. 175 

Está bien, Marchetti, 20 palos y un ministerio, por los viejos tiempos- 

-Tengo una grabación en inglés dónde firmás por 50 palos un contrato 
con los chinos en el que damos 40 y recibimos 4, 50 palos registrados 
en una cuenta de Luxemburgo a nombre de tu testaferro Lugones, uno 
de los tantos que tenés.  
La grabación, por supuesto, era audiovisual. Con manos en la cabeza, 
presionada por el agente, se sentó ella tras su escritorio, suspiró y 
gruñó, luego volvió a suspirar y a gruñir, hasta, finalmente, toser. 
Con ese documento no sólo perdería las elecciones-aclaró el agente-
Los políticos a los pueblos y los empresarios a los políticos. Siempre 
ha sido así, no sé por qué se consterna. 

Traje otra-sacó de su saco-Si no lo hace, su gobierno será un plato de 
leche cerca de un gato.  Queremos que cumpla estos puntos de la 
carpeta. 176 

Pero una cuestión es el debate que avanza y otra la discusión que da 
vueltas, camino y calesita.  El neoliberalismo de las privatizaciones, el 
populismo de las estatizaciones. **El neoliberalismo que le daba 
alfombra y ascensor a la economía privada, el populismo que le daba 
soga y mazmorra. **Todo en teoría. 177 

La derecha castiga a los delincuentes, la izquierda los abraza y les 
pone una medalla porque robaron y no dispararon. ***La derecha 
respeta la división de poderes, el poder judicial, legislativo y ejecutivo. 
Es los tres en lo suyo, no el ejecutivo pisando a los otros dos.***Con 
la izquierda populista el ejecutivo manda y el legislativo y judicial 

                                                 
174 IDEM. De acordo com especialistas, durante os debates poderíamos ganhar ou perder dois ou três 
pontos. Como Sonia tinha dito, era mais provável provar a ineficácia dos governantes que sua 
corrupção, apesar de seus patrimônios multiplicados consideralmente em “negócios legais”. p. 89  
175 IDEM. Segundo suas declarações de impostos, em oito anos, Stuansen de 4 milhões a 90 milhões. 
Moussi de 50 milhões a 100 milhões. Etcheverry de 2 milhões a 8 milhões. p. 89 
176 IDEM. Está bem, Marchetti, por vinte paus e um ministério, pelos velhos tempos. -Tenho uma 
gravação em inglês onde assinas por 50 paus um contrato com os chineses no qual damos 40 e 
recebemos 4, 50 paus registrados numa conta em Luxemburgo em nome do teu testa de ferro Lugones, 
um dos tantos que tens. A gravação, achamos, era audiovisual. Com as mãos na cabeça, pressionada 
pelo agente, sentou-se atrás da escrivaninha, suspirou e grunhiu, logo voltou a suspirar e a grunhir, 
até, finalmente, tossir. Com esse documento, não somente perderia as eleições-esclareceu o agente-
Os políticos tem as pessoas e os empresários os políticos. Sempre foi assim, não sei porque está 
consternada. Traz outra-sacou de seu saco- Se não fizer, seu governo será um prato de leite perto dum 
gato. Queremos que cumpra estes pontos da pasta. p. 67-68.     
177 DATTOLI, Diego. Choripan y Caviar. (Chouriço com pão e caviar). Argentina:Amazon Books,  2015. 
Mas uma questão é o debate que avança e outra a discussão que dá voltas, estrada e carroça. O 
neoliberalismo das privatizações, o populismo das estatizações. ** O neoliberalismo que dava carpete 
e elevador à economia privada, o populismo que lhe dava corda e calabouço. **Tudo em teoria. p. 89.  
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obedecen, lo cual favorece el crecimiento de la corrupción.178  
El callado sonrió y les dio tres corazones de cartulina, dentro de ellos 
había un niño muerto de desnutrición en Chaco aunque decían 
sarampión, leucemia y tapaban, migajas bajo las alfombras, así debía 
titular este libro pero solo había choripán para muchos y caviar para 
pocos.  El callado, con manos en los bolsillos y campera abierta como 
capa, abandonó el ascensor. Ya les había dado el mensaje a los 
candidatos: un  
niño muerto de hambre en un país con 40 millones de habitantes con 
recursos para alimentar a una población de 400 millones. 179 

 

 Dessa forma, o direito político visto como aquele que tende ao regramento de 

ações tendentes a condução de atos visando a melhoria das condições de vida a toda 

uma população, pauta pelo descobrimento de que a ineficácia dos governantes é 

muito mais visível que sua corrupção, apesar de seus patrimônios serem multiplicados 

em cifras astronômicas.   

 A Ciência política argentina busca absorver e olvidar um panorama e definir o 

político e de acordo com Horacio Sanguinetti: 

Resulta muy difícil definir “lo politico”. Todos tenemos conciencia      
instintiva de tales fenomemos; pero cuando se trata de deslindarlos y 
precisarlos, las dificuldades son inmensas. No ya porque se trate de 
planteos abstractos, poco práticos, que carezcan de interés. Resulta 
lo contrario. La política inficiona y abarca la totalidad de la vida del 
cuidadano común; lo condiciona y constrine, por más “apolítico” que él 
pretenda ser.180 

4.5.2 Espanhol  

 

Na Espanha, o financiamento partidário é tratado pela Lei nº 8/2007 e os gastos 

eleitorais pela Lei Orgânica nº 5/1985. Ficou estabelecido um limite por doação (e não 

                                                 
178 IDEM.  A direita castiga os delinquentes, a esquerda os abraça e lhes dá uma medalha porque 
roubaram e não dispararam. *** A direita respeita a divisão de poderes, o poder judicial, legislativo e 
executivo. Cada um por sua conta, não o executivo pisando nos outros dois. ***Com a esquerda 
populista o executivo manda e o legislativo e judiciário obedecem, o que favorece o crescimento da 
corrupção. p. 91. 
179 IDEM. O calado sorriu e deu-lhes três corações de cartolina, dentro deles havia um menino morto 
por desnutrição em Chaco ainda que dissessem ser sarampo, leucemia e sufocamento, migalhas 
debaixo dos tapetes, assim devia intitular-se este livro, mas havia apenas chouriço com pão para muitos 
e caviar para poucos. O calado, com mãos nos bolsos e jaqueta aberta como capa, abandonou o 
elevador. Ele havia transmitido a mensagem aos candidatos: um menino morto de fome num país com 
40 milhões de habitantes com recursos para alimentar uma população de 400 milhões. p.178-179. 
180SANGUINETTI, Horacio. Curso de Derecho político. Historia del pensamiento político universal y 
argentino Ciência política. Teoria del Estado. 4ª edición. Buenos Aires: Astrea, 2000. p. 375.  
‘É muito difícil de definir "política". Todos consciência instintiva de tais fenomemos; mas quando se 
trata de distingui-los e esclarecê-las, as dificuldades são imensas. Não por causa de planteos abstratas 
em causa, pouco Práticos, que a falta de interesse. É outro modo. Os infecta política e abrange toda a 
vida do cidadão comum; as condições e restrições, no entanto "apolítico", ele afirma ser.’ 
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por pessoa). Pessoas jurídicas de economia mista e que tenham  contrato com a 

Administração Pública não podem fazer doações. 

Através de lei, votada em 2007, foram aumentadas as subvenções por parte do 

Estado. Referida lei tinha também o objetivo de aumentar a transparência dos 

financiamentos partidários. Desta forma, verificamos que a Espanha possui 

financiamento misto para campanhas.  

Apenas os partidos com representação no Congresso Nacional recebem 

recursos públicos que são distribuídos em função das cadeiras e dos votos de cada 

partido. 

Os gastos eleitorais são reembolsados pelo Estado quando das eleições para 

o Congresso, Senado, Câmaras Municipais e parlamento europeu.   

A Espanha também trata o financiamento eleitoral em lei diversa do 

financiamento partidário. Gastos eleitorais são tratados na Lei Orgânica nº 5/1985, e 

finanças partidárias são tratadas na Lei nº 8/2007.181 

As eleições para o Congresso de Deputados (a respectiva câmara baixa) são 

feitas pelo sistema de lista fechada, sendo eleitos 350 deputados. A população é de 

46.815.916 de habitantes.182 

Só recebem recursos públicos os partidos com representação no Congresso 

Nacional. Os recursos são distribuídos em função das cadeiras e em função dos votos 

de cada partido, da seguinte forma: a dotação orçamentária é dividida em três partes 

iguais, uma delas distribuída aos partidos na proporção das cadeiras obtidas nas 

últimas eleições para o Congresso e as duas restantes na proporção de votos obtidos 

pelo partido nas ditas eleições. 

Dados de uma auditoria do Tribunal de Contas para 2007 levam a crer que os 

partidos espanhóis se financiariam em apenas 20% com ingressos próprios. 

O Estado subvenciona os gastos eleitorais, por reembolso, para as eleições ao 

Congresso, Senado, Câmaras Municipais e parlamento europeu. Para o Congresso 

de Deputados as subvenções se dão da seguinte forma: 

                                                 
181SALGADO, Eneida Desiree. Sistemas eleitorais – Experiências iberoamericanas e características 

do modelo brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 117-120. 
182BACKES, Ana Luiza. Financiamento partidário e eleitoral: Alemanha, França, Portugal e Espanha. 

Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, Brasília, p. 15-17, mar. 2013. Disponível em:  
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-
conle/tema3/2012_22272.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
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a) 21.167,64 euros por cada cadeira obtida no Congresso dos Deputados. 

b) 0,81 euros por cada um dos votos obtidos por cada lista que tenha 

conseguido pelo menos uma cadeira. 

Procurando aferir o valor total das subvenções assim definidas, estimamos que 

os partidos recebem, aproximadamente, 26 milhões e 800 mil euros para as 

campanhas para a eleição dos 350 deputados. 

Além disso, são reembolsados gastos eleitorais originados pelo envio direto e 

pessoal aos eleitores de propaganda impressa, na base de 0,22 euros por eleitor da 

circunscrição, desde que a lista tenha obtido o número de deputados ou votos 

necessário para constituir um Grupo Parlamentar. 

Os partidos podem solicitar o adiantamento de até 30% dos recursos que 

receberam na eleição anterior para o respectivo cargo. 

É estabelecido um limite por doação (e não por pessoa). 

Nenhuma pessoa física ou jurídica pode doar mais que 10.000 euros para um 

mesmo partido ou coalizão. 

O limite dos gastos eleitorais para deputado é o que resulte de multiplicação de 

0,37 euros pelo número de habitantes correspondentes à população da respectiva 

circunscrição (art. 175, item 2). 

A maior parte das províncias tem população entre 1 e 2 milhões, sendo que a 

maior, Andalucia, tem 8.371.270 de habitantes. Os limites de gastos giram, assim, em 

torno de 300 e 600 mil euros na maior parte das províncias, sendo que nas maiores, 

como Madri e Catalunha, com 6 milhões de habitantes, os partidos podem gastar até 

em torno de 1 milhão e 800 mil euros, e na Andaluzia até 3 milhões e 97 mil euros, 

nas campanhas para deputado. 

Em 2007 foi votada uma lei com o objetivo de aumentar a regularidade e a 

suficiência de recursos e a transparência do financiamento dos partidos. A nova lei 

aumentou as subvenções públicas, estabelecidas na Lei Orgânica nº 5/1985, as quais 

convivem com financiamento privado, de pessoas físicas ou jurídicas, resultando num 

financiamento misto. É interessante registrar que essa lei resultou em parte do 

trabalho de uma Comissão Mista para as relações com o Tribunal de Contas. Os 

trabalhos dessa Comissão geraram inicialmente uma moção aprovada por aquele 

órgão em outubro de 2001, pedindo a modificação das normas de financiamento e de 
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fiscalização dos partidos políticos, e depois a lei em tela, a Lei Orgânica nº 8/2007, de 

financiamento dos partidos políticos.183  

 

4.5.3 Norte-americano  

 

No jargão de candidatos e financiadores de campanhas, o soft money, visando 

apoiar ideias e atividades partidárias usava uma brecha da lei que permitia doações 

acima dos limites estabelecidos para as campanhas eleitorais. Empresas, sindicatos 

e pessoas podiam contribuir para o financiamento eleitoral.  

Ocorre que, por força do escândalo da Enron, o Congresso alterou a  legislação, 

estabelecendo novos limites para as contribuições de pessoas físicas e jurídicas às 

campanhas eleitorais e  impondo restrições severas ao soft money.184  

A lei fixa limites para as doações. Pessoas físicas podem doar diretamente a 

candidatos ou partidos. Já os sindicatos e empresas estão proibidos de contribuir 

diretamente a partidos políticos ou candidatos, mas podem subvencionar aos PACs 

(Comitês de Ação Política). 

Tanto os partidos, candidatos ou PACs são obrigados a prestar informações 

sobre a arrecadação e identificar os que doaram acima de US$ 200,00. 

Antes de ter condições de receber dinheiro público para as eleições primárias 

ou gerais ou nas convenções partidárias, o candidato deve arrecadar um montante, 

por conta própria, em um certo número de Estados. 

Aceitando dinheiro do governo, os candidatos ficam sujeitos a limites de gastos, 

aí incluídos recursos pessoais. Não podem se beneficiar de fundos privados. Em 

2012, os então candidatos Barack Obama e Mitt Romney abriram mão desses 

recursos.185   

                                                 
183BACKES, Ana Luiza. Financiamento partidário e eleitoral: Alemanha, França, Portugal e Espanha. 

Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, Brasília, p. 15-17, mar. 2013. Disponível em:  
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-
conle/tema3/2012_22272.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

184SASSE, Cíntia.  Conheça o financiamento de campanha em alguns países. Senado Federal, Portal 
de Notícias, Brasília, 20 set. 2010. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-
campanha-em-alguns-paises.aspx>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

185CORRÊA, Alessandra. Financiamento de campanhas: Modelos nos EUA, França, e Grã-Bretanha 
geram polêmica. BBC Brasil, 15 jul. 2013. Disponível 
em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130710_financiamento_eleicoes_dg>. 
Acesso em: 24 jul. 2015. 
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http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-campanha-em-alguns-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-campanha-em-alguns-paises.aspx
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130710_financiamento_eleicoes_dg
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Havia brecha legal que permitia doações por empresas, sindicatos e indivíduos 

acima desses limites, com o intuito de apoiar “ideias e atividades partidárias”, que ficou 

conhecida como soft money, no jargão de candidatos e financiadores. Propagandas 

nos meios de comunicação em torno de temas específicos de interesse dos 

financiadores também podiam ser custeadas por empresas e sindicatos. Só que o 

escândalo da Enron demonstrou a fragilidade do sistema. Boa parte dos 

congressistas, chamados a apurar responsabilidades no caso, havia sido beneficiada 

por contribuições da empresa em suas campanhas na forma de soft money. O 

Congresso aprovou alterações na legislação, impondo restrições severas ao uso de 

soft money e estabelecendo novos limites para as contribuições de pessoas físicas e 

jurídicas às campanhas eleitorais.186    

Candidatos à Presidência dos EUA também têm a possibilidade de recorrer a 

financiamento público, tanto nas primárias quanto nas convenções gerais dos partidos 

e nas eleições gerais, desde que preencham alguns pré-requisitos (como arrecadar 

uma quantia inicial por conta própria em um determinado número de Estados antes 

de poder receber o dinheiro público para as primárias). 

Aqueles que aceitam esses subsídios ficam sujeitos a limites de gastos, 

inclusive de seus recursos pessoais, e não podem arrecadar nem gastar fundos 

privados. Nas eleições de 2012, tanto o presidente Barack Obama, que concorria a 

um segundo mandato pelo Partido Democrata, quando seu adversário republicano, 

Mitt Romney, abriram mão do financiamento público.187 

Até o final de 2003, vigorava regra estrita para as contribuições diretas de 

indivíduos a candidatos (não podiam ser superiores a US$ 1 mil por ano e ciclo 

eleitoral) e a partidos (não podiam ultrapassar US$ 25 mil por ano e ciclo eleitoral). 

Esse dinheiro, sujeito a limitações, é conhecido como hard money. 

Nos Estados Unidos, o eventual candidato republicano apresentar-se-á como 

“muito” conservador graças às pressões do Tea Party, e por isso arriscam-se a perder 

votos para os chamados “moderados”, que são mais “centristas”. O candidato 

                                                 
186SASSE, Cíntia.  Conheça o financiamento de campanha em alguns países. Senado Federal, Portal 

de Notícias, Brasília, 20 set. 2010. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-
campanha-em-alguns-paises.aspx>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

187CORRÊA, Alessandra. Financiamento de campanhas: Modelos nos EUA, França, e Grã-Bretanha 
geram polêmica. BBC Brasil, 15 jul. 2013. Disponível 
em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130710_financiamento_eleicoes_dg>. 
Acesso em: 24 jul. 2015.  
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democrata, o presidente Obama, desiludiu muitos dos seus mais ardentes apoiantes 

virando fortemente à direita durante o seu primeiro mandato. Agora está a tentar 

ganhá-los de volta para uma plataforma mais “populista”, mas teme que, neste 

processo, possa perder alguns dos moderados republicanos “desiludidos”. Em 2012, 

não houve candidatos significativos dos partidos menores à vista. 

A legislação estabelece limites para as doações. Indivíduos podem doar até 

US$ 2,5 mil diretamente a um candidato ou US$ 30,8 mil a um comitê nacional de 

partido político. Empresas e sindicatos são proibidos de fazer doações diretamente a 

candidatos ou partidos políticos, mas podem doar dinheiro aos PACs. 

 

4.5.4 Francês 

 

Na França, estão proibidas as contribuições de pessoas jurídicas e sindicatos, 

desde 1995. São permitidas apenas doações de pessoas físicas. Foi estabelecido o 

limite máximo de contribuição por pessoa física em 7.500 euros anuais.188   

Desde 1988 o financiamento público passou a ser a principal fonte de 

financiamento dos partidos e é constituído de créditos inscritos no projeto de lei de 

finanças anuais.   

Partidos que tenham conseguido pelo menos 1% dos votos, no mínimo em 50 

circunscrições, ou, nos territórios, candidatos que tenham obtido ao menos 1% de 

votos fazem jus à metade do financiamento público. A segunda metade do fundo 

público é distribuída proporcionalmente ao número de deputados e senadores filiados 

ao partido. O reembolso dos recursos é efetuado após a eleição, não podendo 

ultrapassar os gastos do candidato.  

Em 2012, o valor do financiamento para as eleições legislativas foi de 61 

milhões de euros.189   

A França optou recentemente pelo financiamento público de campanha, 

proibindo as contribuições de pessoas jurídicas e sindicatos. O reembolso pode ser 

de 50% do limite definido de despesas para os partidos que obtenham pelo menos 

5% dos votos nas eleições. A distribuição desses recursos entre os partidos obedece, 

                                                 
188Ibid. 
189COMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS 

PÓLITIQUES (CNCCFP). Publication Générale des comptes des partis et groupements politiques au 
titre de l’exercice 2011. 2011. p. 3-7. 
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em partes iguais, ao número de votos obtidos nas eleições para a Assembleia 

Nacional e ao número de parlamentares filiados ao partido.190 

De acordo com a página oficial da Assembleia Nacional da França, desde 1988 

o financiamento público passou a ser a principal fonte de financiamento dos partidos. 

Ele é constituído de créditos inscritos no “Projeto de Lei de Finanças Anuais” (projet 

de lois de finances de l’année) e dividido em duas frações (artigos 8 e 9 da Lei nº 88-

227/88). 

a) A primeira metade é distribuída para os partidos que tenham conquistado 

pelo menos um por cento dos votos em pelo menos 50 das circunscrições na última 

eleição para a Assembleia Nacional, ou, no caso das circunscrições de além mar e de 

Saint-Pierreet-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Nouvelle-

Calédonie, Polynésie française e das ilhas Wallis e Futuna, para os partidos cujos 

candidatos tenham ali obtido pelo menos 1% dos votos. A distribuição é feita 

proporcionalmente ao número de votos obtidos no primeiro turno pelos candidatos não 

declarados inelegíveis. 

b) A segunda metade do fundo público é distribuída aos beneficiários da 

primeira fração, na proporção do número de deputados e senadores filiados ao 

partido. Em 2012, esse Fundo consistiu em 75 milhões de euros, distribuídos entre 40 

partidos. 

Havia exigência de apenas de um mínimo de candidaturas, o que permitia o 

acesso de microlegendas aos recursos públicos, ainda que sempre na proporção dos 

votos obtidos. Em 2011 a lei passou a exigir um mínimo de votos, como exposto 

acima, possivelmente para restringir o uso “artificial” dos recursos: em 1992, por 

exemplo, observou-se que 27 parlamentares haviam criado suas próprias 

organizações, com o principal objetivo de conseguir acesso privilegiado ao fundo 

público. 

O repasse dos recursos é feito por reembolso, após a eleição. Candidatos a 

deputado e a presidente que conquistam acima de 5% dos votos da circunscrição (das 

maiores que 9 mil habitantes) têm direito a reembolso de 47,5% do limite estabelecido 

para as despesas, desde que suas contas de campanha sejam aprovadas. O 

reembolso não pode, contudo, exceder os gastos do candidato. Todos os candidatos 

                                                 
190Ibid. 
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a presidente, independentemente do resultado eleitoral, recebem uma soma igual a 

4,75% do limite de gastos fixado na lei. 

O limite máximo de doações por pessoa é de 7.500 euros anuais, como citado 

acima, independentemente de quantos candidatos sejam beneficiados, valor 

atualizado a cada eleição por um índice de correção monetária. 

Ao definir como despesa de campanha apenas os gastos autorizados 

expressamente pelo candidato, a legislação acabou por permitir a constituição de 

comitês autônomos de simpatizantes, livres para arrecadar e gastar sem controle, 

criando situação semelhante ao soft money norte-americano. 

De acordo com o Código Eleitoral Francês e Lei nº 88-227/88, ambos 

atualizados até janeiro de 2013, e do site da “Comission de Comptes de Campagne 

et des Financementes Politiques” da França, as  eleições para deputado são feitas 

pelo sistema majoritário, com votação em dois turnos no distrito, caso nenhum 

candidato tenha maioria absoluta. Na França distingue-se claramente o financiamento 

partidário do financiamento das campanhas eleitorais, tratados em leis distintas. 577 

deputados compõem a Assembleia nacional. 

No ano de 2012, o valor do financiamento para as eleições legislativas foi de 

61 milhões de euros. 

O limite de gastos para deputado federal é de 38 mil euros, mais 0,15 euros por 

habitante da circunscrição. Como as circunscrições variam entre 62 e 146 mil 

habitantes, os limites de gastos nas circunscrições variam entre 47.300 e 59.900 

euros. O ressarcimento dos gastos públicos dos candidatos a deputado nos distritos 

varia, portanto, em torno da metade desse valor, entre 23 e 30 mil euros, 

aproximadamente, para cada candidato que cumpra as exigências da lei (47,5% do 

limite de gastos, como definido no item acima). 

Para presidente da república, os candidatos no primeiro turno podem gastar até 

13,7 milhões de euros; aqueles que concorrem no segundo turno podem elevar seus 

gastos até 18,3 milhões de euros (aí compreendida a soma dos dois turnos). 

Na França, existem disposições especiais para o financiamento da vida 

partidária, fixadas na Lei nº 88-227/88.191 

                                                 
191BACKES, Ana Luiza. Financiamento partidário e eleitoral: Alemanha, França, Portugal e Espanha. 

Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, Brasília, p. 12-13, mar. 2013. Disponível em:  
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-
conle/tema3/2012_22272.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2015.  
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4.5.5 Italiano 

 

Desde os anos setenta o financiamento de partidos na Itália sofreu  frequentes 

mudanças na legislação. O sistema de reembolso foi referendado várias vezes, para 

compensar a redução nos recursos disponíveis aos partidos. Atualmente, o sistema 

italiano de financiamento de partidos prevê somente o reembolso de despesas. 

Paolo Belluci discorrendo sobre o voto na Itália e seu respectivo ciclo político: 

Elezioni e cicli politici Le ultime due consultazioni politiche nel 2006 e 
nel 2008 hanno entrambe visto la sconfitta della coalizione di governo 
uscente: per una manciata di voti quella di centro-destra guidata da 
Silvio Berlusconi; con un largo distacco la coalizione di centro-sinistra 
guidata da Romano Prodi. In entrambe le consultazioni gli elettori 
avevano di fronte il governo espresso dalla coalizione risultata 
vincitrice alle precedenti elezioni (ma le durate erano state diverse: una 
intera legislatura per il centro-destra e solo due anni per il centro-
sinistra). 192 
Infine, in entrambe le elezioni erano chiamati a scegliere tra due 
alternative di governo, ciascuna guidata da un leader (Berlusconi e 
Prodi/ Veltroni) designato in anticipo quale presidente del consiglio. 
Una parte di queste condizioni era presente anche nelle elezioni del 
2001. Maggioranze che si alternano al governo in virtù del verdetto 
delle urne sono forse una delle caratteristiche più visibili del sistema 
partitico uscito dal terremoto politico dei primi anni Novanta. 
Caratteristiche distanti da quelle del sistema partitico del secondo 
dopoguerra.193 
 
Più vicine invece a quanto accade in altre democrazie, nelle quali, pur 
in contesti istituzionali diversi, il peso degli elettori nel decidere chi li 
governerà è spesso decisivo, sempre notevole, raramente residuale. 
Questa non è però l’unica caratteristica del nuovo sistema partitico. Ve 
ne sono altre. Un crescente bipolarismo, ma anche una spiccata 
frammentazione, venuta meno, peraltro, nelle elezioni del 2008. 194 

                                                 
192 BELLUCCI, Paolo. Votare In Italia. Bologna-Itália:  Società editrice il Mulino, Bologna, 2010. Eleições 
e ciclos políticos. As duas últimas consultas políticas em 2006 e 2008 viram ambas a derrota da coalizão 
do governo que terminava: por um punhado de votos, a centro-direita liderada por Silvio Berlusconi; 
com grande afastamento da coalizão de centro-esquerda liderada por Romano Prodi. Em ambas as 
consultas os eleitores tinham à frente o governo de coalizão vencedor das eleições anteriores (mas os 
tempos eram diferentes: um mandato completo para o centro-direita e apenas dois anos para a centro-
esquerda). p.10.  
193 Idem. Finalmente, em ambas as eleições foram chamados a escolher entre duas alternativas de 
governo, cada uma comandada por um líder (Berlusconi e Prodi/Veltroni) antecipadamente designado 
como presidente do conselho. Uma parte dessas condições estava presente nas eleições de 2001. 
Maiorias que se alternam no governo em virtude do veredicto das urnas são, talvez, uma das 
características mais visíveis do sistema partidário que sobreveio à agitação política no início dos anos 
noventa. Características distantes daquelas do sistema partidário pós Segunda Guerra Mundial. p.11  
194 IDEM. Próximo ao contrário do que acontece em outras democracias, nas quais, apesar de 
diferentes contextos institucionais, o peso dos eleitores para decidir quem irá governá-los muitas vezes 
é decisivo, sempre notável, raramente residual. Esta não é no entanto a única característica do novo 
sistema partidário. Há outros. Um aumento da bipolaridade, mas também uma fragmentação forte, 
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Una maggiore competitività tra le forze politiche maggiori, ma anche 
un livello di movimento elettorale che, pur cresciuto negli anni, è 
rimasto comunque inferiore a quello che sarebbe stato lecito attendersi 
vista la magnitudo del sisma che ha segnato le elezioni del 1994. In 
poco più di due decenni, gli italiani hanno assistito al mutare del 
contesto delle regole elettorali e a veloci cambiamenti, spesso 
sostanziali, del panorama politico. Ma è corretto scrivere che gli elettori 
hanno semplicemente «assistito» ai precedenti eventi politici? 195 
O non appare viceversa più opportuno pensare che abbiano anche 
contribuito a determinarli? Si tratta di domande tradizionali per la 
scienza politica e la sociologia politica: i partiti guidano, orientano o 
viceversa rincorrono gli elettori? In quale misura, cioè, gli attori politici 
rappresentano e interpretano dinamiche sociali esogene, e in quale 
misura concorrono invece a promuoverle se non a determinarle. 
Possiamo ragionevolmente argomentare –secondo il cosiddetto 
«primato della proposta» –che sia stato il cambiamento dell’offerta 
politica ad agire quale stimolo alla trasformazione dei comportamenti 
politici di massa.  196 
Tuttavia, è anche possibile argomentare –specularmente, secondo il 
«primato della domanda» –che le preferenze degli elettori abbiano 
agito come cruciale vincolo –fornendo o negando consenso agli attori 
politici –alle strategie dei nuovi partiti. Nell’interazione tra questi due 
attori (elettori ed elite) e il sistema di regole elettorali è sicuramente da 
individuare la fonte delle trasformazioni del sistema politico italiano. 
Questo libro, pur accettando come inevitabile tale prospettiva, la 
affronta esclusivamente dal punto di vista degli elettori. 197 
Presenta un’analisi delle scelte individuali di voto nelle elezioni 
politiche del 2006 e del 2008, nel quadro di una ricostruzione di lungo 
periodo (gli ultimi quaranta anni) dei fattori determinanti le preferenze 
degli elettori italiani. A questo fine utilizza per la prima volta in modo 
sistematico una serie di inchieste demoscopiche rappresentative 
dell’elettorato italiano, che consentono di mettere sotto osservazione il 
comportamento del singolo elettore. 198 

                                                 
aconteceu,  no entanto, nas eleições de 2008. p.11. 
195 Ibid. Maior competitividade entre as principais forças políticas, mas também um nível de movimento 
eleitoral que, enquanto cresce ao longo dos anos, manteve-se ainda mais baixo do que o que seria 
esperado, dada a magnitude do terremoto que marcou as eleições de 1994. Em pouco mais de duas 
décadas, os italianos têm testemunhado a mudança do contexto das regras eleitorais e mudanças 
rápidas, muitas vezes substanciais, do paronama político. Mas é correto dizer que os eleitores 
simplesmente "assistiram" aos acontecimentos políticos anteriores? p.11-12. 
196 Ibid. Ou vice-versa parece mais apropriado pensar que eles também têm ajudado a determiná-los? 
Trata-se de perguntas tradicionais para a ciência política e a sociologia tradicional, os partidos políticos 
dirigem, orientam ou vice-versa perseguem os eleitores? Até que ponto, isto é, os atores políticos 
representam e interpretam as dinâmicas sociais exógenas, e em que medida contribuem ao invés de 
promovê-las ou não determina-las. Nós podemos razoavelmente argumentar - segundo a chamada 
"primazia da proposta" -que tem sido a mudança da oferta política de agir como estímulo para a 
transformação do comportamento político das massas. p.12 
197 Ibid.  No entanto, também é possível argumentar – a título de especulação, segundo o "primado da 
demanda", que as preferências dos eleitores agem como um vúnculo crucial – dando ou negando 
consentimento para os atores políticos – às estratégias dos novos partidos. Na interação entre esses 
dois atores (eleitores e elite) e o sistema das regras eleitorais, é, com certeza identificar a fonte das 
transformações do sistema político italiano. Este livro, embora aceitando como inevitável tal 
perspectiva, cuida dela exclusivamente do ponto de vista dos eleitores. p. 12-13. 
198 Ibid. Apresenta uma análise das escolhas individuais do voto nas eleições de 2006 e 2008, como 
parte de uma reconstrução a longo prazo (os últimos 40 anos) sobre os  fatores determinantes das 
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I dati raccolti da tali inchieste permettono di capire quanto e perché le 
scelte di voto degli italiani si siano trasformate in quaranta anni, non 
solo nei contenuti politici ma anche nei processi sociali e individuali e 
nelle dinamiche cognitive, che portano un cittadino a non partecipare 
al voto oppure a votare come ha votato. Il gruppo di autori che firma 
questo libro ha già scritto diversi saggi e analisi su tutte le elezioni dal 
1994 a oggi. Con questo volume ci siamo posti obiettivi più 
ambiziosi.199 
 
Anzitutto, collegare due istantanee (le elezioni del 2006 e del 2008) 
alle precedenti, così da trasformarle in un film, assumendo una 
prospettiva di lungo periodo che consenta di apprezzare nel tempo i 
cambiamenti e le continuità del comportamento politico degli italiani. In 
secondo luogo, affrontare con dati affidabili alcune controversie 
scientificamente rilevanti per l’analisi del comportamento politico: 
l’influenza esercitata sulle scelte di voto da fattori di lungo periodo (la 
socializzazione politica, la classe sociale, la religione, l’identificazione 
politica) e da fattori di breve periodo (la campagna elettorale, i leader, 
la competenza dei partiti, i giudizi sull’attività di governo, i temi che 
agitano le campagne politiche).200 
 
Perché l’italia ha bisogno di un nuovo sistema elettorale. 
L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. Articolo 1 della Costituzione italiana.201 
 
La democrazia è qualcosa che ormai in molti diamo per scontato. C'è 
però il pericolo che si accetti la democrazia così com’è oggi, con tutti i 
suoi limiti semplicemente perché è così che funziona il mondo. Troppo 
spesso ci dimentichiamo che la democrazia significa che noi, il popolo, 
siamo sovrani, e che i politici non dovrebbero essere i nostri padroni, 
ma i nostri rappresentanti. 202 

                                                 
preferências dos eleitores italianos. Para este fim utiliza pela primeira vez de uma forma sistemática 
uma série de pesquisas de opinião representativa do eleitorado italiano, que permitem que se coloque 
sob observação o comportamento individual do eleitor. p.13 
199 Ibid. Os dados recolhidos a partir desses levantamentos nos permitem compreender como e por que 
as escolhas de voto dos italianos se transformaram em 40 anos, não apenas no conteúdo político, mas 
também nos processos sociais e individuais e nas dinâmicas cognitivas que levam o cidadão a não 
participar do voto ou votar como votou. O grupo de autores que assina este livro já escreveu vários 
ensaios e análises de todas as eleições de 1994 até hoje. Com este volume estabelecemos objetivos 
mais ambiciosos. p.13-14.  
200 IDEM. Primeiro, conectamos dois instantâneos (as eleições de 2006 e 2008) aos precedentes, de 
modo a transformá-los num filme, adotando uma perspectiva de longo prazo que lhe permite apreciar 
as mudanças no tempo e a continuidade do comportamento político dos italianos. Em segundo lugar, 
lidar com dados confiáveis alguma controvérsia cientificamente relevante para a análise do 
comportamento político: a influência exercida sobre a escolha de voto por fatores de longo prazo 
(socialização política, classe social, religião, identificação política) e por fatores de curto prazo (a 
campanha eleitoral, os líderes, a competência dos partidos, as opiniões sobre as atividades de governo, 
as questões que agitam as campanhas políticas). p. 14.  
201 RITCHIE, Ken e MELLI, Massimo e ATA, Assad Abo. Rappresentanza Totale – Un Nuovo  Sistema 
Elletorale per l´Italia in Crisi. Modica, Ragusa – Itália:  Flex Multimedia Editore. Porque a Itália necessita 
de um novo sistema eleitoral.  
A Itália é uma democracia fundada no trabalho. A soberania pertence ao povo, que a exercita na forma 
e nos limites da Constituição. Artigo 1.o da Constituição italiana. p. 9.  
202 Ibid. A democracia é algo à qual, por enquanto, damos muitos descontos. É porém perigoso que se 
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Una democrazia efficiente dovrebbe garantire che i nostri politici, nel 
loro insieme, ci rappresentino e siano responsabili nei nostri confronti. 
L'Italia è una democrazia, nel senso che essa promuove delle elezioni 
che determinano la composizione del Parlamento. Ma i politici italiani 
rappresentano realmente gli interessi collettivi di coloro che li hanno 
eletti? E sono gli elettori italiani veramente sovrani e in grado di 
esercitare quella sovranità come riportato nell'articolo uno della 
Costituzione? Chiaramente no. 203 
L'Italia è dunque una democrazia che ha bisogno di essere 
ristrutturata. Nel corso degli anni l'Italia ha acquisito una reputazione 
poco invidiabile a causa di governi instabili, elezioni inconcludenti, 
corruzione della politica e scandali che hanno coinvolto anche i più 
illustri esponenti politici. 204  
Alcuni sostengono tuttavia che la vita vada avanti nonostante i politici: 
anche se l'Italia non ha quasi mai avuto un governo che sopravvivesse 
un intero mandato, ci sono stati momenti in cui alcune regioni italiane 
hanno registrato tra i più alti tassi di crescita economica in Europa e 
momenti in cui l'Italia è stata uno tra i principali fornitori europei di aiuti 
ai paesi in via di sviluppo. 205 
Per un certo periodo, questa instabilità era gestibile, visto il predominio 
della Democrazia Cristiana, che ha sempre costituito la spina dorsale 
di ogni coalizione, dando anche una certa continuità all’agenda politica. 
Tuttavia, quando la DC perse molta della sua forza, soprattutto a causa 
di scandali legati alla corruzione (tangentopoli), apparve chiaro che il 
momento di cambiare sistema elettorale era giunto. 206  
 
Un parlamentare o un ex candidato a cui venga chiesto di svolgere 
questo compito, rappresenta i suoi sostenitori, esattamente come fa 
quando vota una legislazione in parlamento. Certo, sarebbe naturale 
che ci sia una consultazione con i sostenitori del partito nei collegi 
elettorali prima delle elezioni del leader. Tuttavia, questo metodo 
riduce il 

                                                 
aceite a democracia como ela é hoje, com todos os seus limites simplesmente porque é assim que 
funciona o mundo. Com muita frequência esquecemos que a democracia significa que nós, o povo, 
somos soberanos e que os políticos não deveriam ser os nossos patrões, mas nossos representantes. 
p.10  
203 IDEM. Uma democracia eficiente deveria garantir que nossos políticos, no seu conjunto, 
representam e são responsáveis em relação a nós. A Itália é uma democracia, no sentido que isto 
promove eleições que determinam a composição do parlamento. Mas os políticos italianos representam 
realmente os interesses coletivos de nós que os elegemos? E são os eleitores italianos 
verdadeiramente soberanos e em condições de exercitar aquela soberania como relacionado no Artigo 
1.o da Constituição? Claramente, não. p.10  
204 IDEM. A Itália é, portanto, uma democracia que necessita ser reestruturada. No decorrer dos anos, 
a Itália adquiriu uma reputação pouco invejável por conta de governos instáveis, eleições 
inconsequentes, corrupção política e escândalos em que estiveram envolvidos os mais ilustres 
expoentes políticos. p.11 
205 Ibid. Alguns sustentam todavia que a vida segue adiante não obstante os políticos: também se a 
Itália quase nunca viu um governo que sobrevivesse por um mandato inteiro, houve momentos nos 
quais algumas regiões italianas registraram as mais altas taxas de crescimento econômico na Europa 
e momentos nos quais a Itália esteve entre os principais fornecedores europeus de ajuda aos países 
em desenvolvimento. p.11 
206 IDEM. Por um certo período, essa instabilidade era manipulável, tendo em vista o predomínio da 
Democracia Crista, que sempre constituiu a espinha dorsal de todas as coalizões, dando também uma 
certa continuidade à agenda política. Todavia, quando a DC perdeu muito de sua força, sobretudo por 
causa dos escândalos ligados à corrupção (tangentopoli), ficou claro que o momento de mudar o 
sistema eleitoral estava próximo.. p. 98.  
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rischio di corruzione tra i membri paganti del partito per opera di chi è 
pronto a tutto pur di acquisire voti per conto del suo candidato 
preferito.207 

 
Questo metodo può essere adattato per l’elezione dei leader di partito 
in ogni democrazia che utilizzi il TR, anche se di fatto funzionerebbe 
con qualsiasi sistema elettorale maggioritario. Non funzionerebbe con 
il sistema proporzionale.208 
La Rappresentanza Totale (Total Representation) è un nuovo sistema 
elettorale basato sulla premessa che ogni singolo voto espresso in 
un’elezione debba risultare, direttamente o indirettamente, nella 
nomina di un rappresentante in parlamento. 209 

 
I sistemi proporzionali (Proportional Representation - PR), d'altro 
canto, danno lo stesso peso a ogni voto, permettendo così a piccoli 
partiti e fazioni di esercitare uno strapotere che porta a coalizioni deboli 
in cui gli interessi particolari prevalgono su quelli nazionali. Tuttavia il 
suo problema più grande è la mancanza di un legame diretto tra elettori 
e rappresentanti parlamentari; a differenza del sistema uninominale, 
quello proporzionale lascia questo legame ai partiti politici. La 
Rappresentanza Totale offre una soluzione al problema combinando 
gli elementi positivi di entrambi i sistemi, ossia la forte 
rappresentazione del sistema proporzionale e il legame diretto con 
l'elettore del sistema uninominale. 210 

 

A partir de 1999, a Itália adotou o sistema misto de financiamento de 

campanhas, após o fracasso do regime público exclusivo.211  

O sistema partidário foi reformulado após a descoberta de vasta rede de 

                                                 
207 IDEM. Um parlamentar ou um ex-candidato que seja solicitado a executar essa tarefa, representa 
seus patrocinadores, exatamente como faz quando vota uma lei no parlamento. Com certeza, seria 
natural que seja uma consulta com os patrocinadores do partido nos colégios eleitorais antes da eleição 
do líder. Contudo, este método reduz o risco de corrupção entre os membros pagantes do partido por 
obra de quem está pronto para colher votos por conta de seu candidato preferido. p. 55. 
208 RITCHIE, Ken e MELLI, Massimo e ATA, Assad Abo. Rappresentanza Totale – Un Nuovo  Sistema 
Elletorale per l´Italia in Crisi. Modica, Ragusa – Itália:  Flex Multimedia Editore. Este método pode ser 
agendado para a eleição do líder partidário em todas as democracias que utilizam o TR, também se de 
fato funcionasse com qualquer que seja o sistema eleitoral majoritário. Não funcionaria com o sistema 
proporcional. p. 55-56. 
209 IDEM. A Representação Total ((Total Representation) é um novo sistema eleitoral baseado na 
premissa que um simples voto expresso numa eleição deva resultar, direta ou indiretamente, no nome 
de um representante no parlamento. p. 35. 
210 IDEM. Os sistemas proporcionais ((Proportional Representation - PR), por outro lado, dão o mesmo 
peso a cada voto, permitindo assim a pequenos partidos e facções exercitar um extra poder que leva a 
coalizões débeis nas quais os interesses particulares prevalecem sobre os nacionais. Todavia, o 
problema maior é a falta de um elo direto entre eleitores e representantes parlamentares, com a 
diferença do sistema uninominal, o proporcional deixa esse elo aos partidos políticos.  
A Representação Total oferece uma solução para o problema, combinando os elementos positivos dos 
dois sistemas, ou seja, a forte representação do sistema proporcional e a ligação direta com o eleitor 
do sistema uninominal. p. 36. 
211 RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 
Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 35-36, jan./mar. 2012.  Disponível em:  

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 
jul. 2015. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
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corrupção, que envolvia dirigentes de partidos, empresários e ligações com o crime 

organizado.  

Conforme dados da “Transparency International”, apesar da legislação sobre 

arrecadação de recursos em campanhas eleitorais, a Itália vive às voltas com casos 

de corrupção. Quanto à prestação de contas, as leis estabelecem apenas sanções 

pecuniárias e multas. 

Na Itália o financiamento público foi instituído em 1974, entrando em vigor 

apenas em 1993 e o reembolso público com o sistema misto de campanhas eleitorais 

ocorreu em 1999 (após obterem o insucesso com o regime público exclusivo).212 

A descoberta de ampla rede de corrupção envolvendo as lideranças dos 

principais partidos do país, grandes empresários e contatos com o crime organizado 

(episódio conhecido como Tangentopoli) provocou a reformulação do sistema 

partidário. A legislação italiana já contava com uma tradição de confusão e ineficácia. 

Em 1997, a lei que dispunha sobre o financiamento público de campanha (de 1974) 

foi substituída por um modelo de “financiamento voluntário dos partidos políticos”. Em 

1999 surge uma nova legislação disciplinando as contribuições voluntárias e o 

reembolso público de gastos de campanha.213  

Existe vasta regulamentação legal sobre arrecadação financeira em 

campanhas eleitorais, contudo a Itália segue o padrão de elevada corrupção 

institucional, mesmo com provisão legal de recursos de controle, conforme dados 

gerados pela “Transparency International”. 

No que se refere ao quesito prestação de contas e suas respectivas sanções, 

o mecanismo adotado ainda deixa a desejar, pois estabelecem somente sanções 

administrativas pecuniárias e multas. 

A história do financiamento de partidos na Itália é marcada por muitas e 

frequentes mudanças na legislação, desde os anos setenta. Após vários referendos, 

para compensar a redução nos recursos disponíveis aos partidos, o Parlamento fez 

alterações no sistema de reembolso. Em 2006, ficou decidido que os reembolsos 

                                                 
212RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 

Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 39-40, jan./mar. 2012.  Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 
jul. 2015. 

213SASSE, Cíntia.  Conheça o financiamento de campanha em alguns países. Senado Federal, Portal 
de Notícias, Brasília, 20 set. 2010. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-
campanha-em-alguns-paises.aspx>. Acesso em: 24 jul. 2015.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-campanha-em-alguns-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/noticias/conhea-o-financiamento-de-campanha-em-alguns-paises.aspx
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passariam a incluir o impacto das comunidades italianas que vivem no estrangeiro. 

Hoje o sistema italiano de financiamento de partidos prevê apenas o reembolso de 

despesas.  

 

4.5.6 Alemão  

 

Os gastos eleitorais são reembolsados pelo governo, inclusive para os 

candidatos distritais independentes.  

De início, o financiamento apenas fazia reposição dos gastos de campanha e 

somente acontecia nos anos de eleições. Em 1994, o financiamento deixou de ser 

unicamente eleitoral. O financiamento público de campanhas tem um rígido controle 

sobre as verbas distribuídas, e tem como objetivo identificar o volume e a origem das 

contribuições. Esses recursos públicos são distribuídos anualmente. As mensalidades 

dos filiados aos partidos representam, mais ou menos, de 30% a 50% de suas 

receitas. Doações superiores a 10 mil euros precisam ser publicadas na prestação de 

contas dos partidos, com nome e endereço do doador.214 

Os recursos estatais para a Câmara Baixa são distribuídos de acordo com os 

votos que os partidos tenham recebido em suas listas. Esses recursos giram em torno 

de 30% e não podem ultrapassar os recursos que o partido tenha recebido de fontes 

próprias. É o chamado limite absoluto (absolute Obergrenze) de recursos públicos. 

O reembolso pode ser antecipado em relação à campanha eleitoral seguinte, 

de acordo com determinadas regras (por exemplo: 0,85 euros por voto até três milhões 

de votos e 0,70 euros por voto que exceder esse limite para os partidos que obtiveram 

até 0,5% dos votos na eleição anterior e que apresentem contas minuciosas ao 

presidente de partidos).215 

O sistema eleitoral praticado para a eleição dos 620 representantes no 

Bundestag, a Câmara Baixa, é um sistema misto de correção, em que os partidos 

apresentam listas preordenadas e/ou candidatos nos distritos. Os recursos estatais 

são distribuídos de acordo com os votos que os partidos tenham recebido em suas 

                                                 
214RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 

Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 39,40, jan./mar. 2012. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 
jul. 2015. 

215Ibid.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
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listas, nacionalmente, ou em seus candidatos no distrito. A população alemã em 2011 

foi estimada em 81.305.856 de habitantes. 

O financiamento público parece ser responsável por algo em torno de 30% dos 

recursos, embora o percentual varie conforme o partido (oscila entre 22%, 33% e 37%, 

59% do total dos recursos recebidos pelas maiores agremiações). O valor é 

relativamente próximo ao que os partidos arrecadam junto a seus filiados (este valor 

varia entre 18,93% e 39,2% do total). 

Ao contrário do Brasil, o princípio que rege a legislação sobre financiamento de 

campanha é o da proteção de partidos e candidatos da influência de grandes 

financiadores. 

São permitidas doações de pessoas físicas e jurídicas.  

Deve ser registrado ainda que existam recursos estatais indiretos (por exemplo, 

renúncia fiscal sobre as doações de filiados, a qual corresponde à metade da doação, 

ou recursos para as fundações partidárias). 

Existe imposição de financiamento público para as campanhas eleitorais, que 

visa identificar corretamente o volume e a origem dos recursos. Quanto aos gastos, 

prevê um ajuste entre as lideranças para a fixação de limites. Resumindo, a solução 

germânica, que se destaca, também, pelo tratamento menos proibitivo, repousa sobre 

contribuição pública, para um rígido controle do destino dessas verbas. A prestação 

de contas deve ser realizada sob os princípios da correta contabilidade. 

A Alemanha foi um dos primeiros países a adotar o financiamento público para 

os partidos políticos, já no final da década de 1950. Em 1967 tomou a forma de Lei 

Federal, a Lei de Partidos, de 24 de julho de 1967. Inicialmente, o financiamento se 

direcionava apenas à reposição dos custos de campanha, acontecendo somente nos 

anos de eleições; posteriormente, em 1994, a lei foi alterada, e o financiamento deixou 

de ser unicamente eleitoral. Os recursos públicos são distribuídos anualmente, e não 

existe previsão de uma quantia extra destinada aos gastos eleitorais.  

Aqueles partidos que tenham recebido para suas listas 0,5% dos votos 

nacionais ou 1% dos votos no Estado; as doações são distribuídas aos partidos que 

façam 10% ou mais dos votos do distrito. 

É interessante que a lei alemã estabelece limites para as contribuições públicas 

para cada partido ‒ a soma dos recursos públicos não pode ultrapassar os recursos 

que o partido tenha recebido de fontes próprias. É o chamado limite relativo de 

recursos que o partido pode receber. 
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É interessante observar que na lei original, de 1967, os recursos eram 

distribuídos apenas em função do número de votos – a lei atual, contudo, introduziu 

novo critério: passou a distribuir uma parte dos recursos a partir do que os partidos 

arrecadam, e, além disso, tornou o total das arrecadações partidárias um teto para o 

valor dos recursos públicos que ele recebe. Essa forma de distribuição, aliada ao limite 

relativo, procura atenuar o círculo vicioso do critério de distribuição praticado 

anteriormente (partidos com mais votos ganham mais recursos públicos, gastam mais 

em propaganda, têm mais chances de se elegerem, e assim voltam a ganhar mais). 

 

4.5.7 Peruano 

 

Desde 1993 o Peru conta com um sistema eleitoral tripartidário (Jurado 

Nacional de Eleições, Oficina Nacional Eleitoral de Processos e Registro Nacional de 

Identificação e Estado Civil). O Jurado Nacional de Eleições (JNE) é o órgão máximo 

das eleições.216 

São estabelecidas cotas nas listas de candidatos, contempladas as minorias 

nativas, jovens e mulheres.  

A partir de 2003, ocorre o financiamento público direto, que 

combina  contribuições em dinheiro, bônus ou empréstimos. 

As contribuições de natureza privada  sofrem restrições quanto à sua origem. 

Tais restrições incluem a proibição de contribuições de governo, pessoas físicas ou 

jurídicas estrangeiras, de fornecedores do Estado e de  fontes anônimas.  

Quanto à  prestação de contas, a legislação peruana estabelece que os 

candidatos devem apresentar ao JNE a projeção dos gastos e a fonte de 

financiamento 60 dias antes da eleição. A prestação de contas dos gastos é posterior 

à eleição. 

Os partidos políticos recebem fundos públicos e privados para custeio de seu 

funcionamento, assim como para  financiar suas campanhas eleitorais. 

 

4.5.8 Português 

 

                                                 
216SALGADO, Eneida Desiree. Sistemas eleitorais – Experiências iberoamericanas e características 

do modelo brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 47-49; 55, 64. 
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Em 2003, foi aprovada uma lei para o financiamento das campanhas eleitorais, 

onde se define também a distribuição de recursos regulares para os partidos, a Lei nº 

19/2003, de 20 de junho de 2003.217  

As eleições para os 230 membros da Assembleia da República são feitas pelo 

sistema de lista fechada.218 

O financiamento público para as campanhas eleitorais é previsto no art. 17, da 

Lei nº 19/2003. Os recursos são distribuídos entre os partidos, na proporção dos 

resultados eleitorais obtidos, após as eleições. 

As dotações tem valor total equivalente a 20.000, 10.000 e 4.000 salários 

mínimos mensais nacionais, valendo o 1º montante para as eleições da Assembleia 

da República; o 2º para as eleições da Presidência da República e do Parlamento 

Europeu e o 3º para as eleições das Assembleias Legislativas Regionais. 

Convertendo em euros a partir do salário mínimo de março de 2013, teremos o 

seguinte valor para as respectivas dotações, em euros: Presidente: 4 milhões e 850 

mil; Assembleia da República: 9 milhões e 700 mil; Parlamento europeu 4 milhões e 

850 mil; Assembleias Legislativas Regionais: um milhão e 940 mil. O total da 

contribuição pública para o financiamento das campanhas é de 19 milhões e 400 mil 

euros. 

Têm direito à subvenção os partidos que concorram ao Parlamento Europeu 

ou, no mínimo, a 51% dos lugares sujeitos a sufrágio para a Assembleia da República 

ou para as Assembleias Legislativas Regionais e que obtenham representação, bem 

como os candidatos à Presidência da República que obtenham pelo menos 5% dos 

votos. A repartição da subvenção é feita em função dos votos: 20% são igualmente 

distribuídos pelos partidos e candidatos que preencham as exigências acima e os 

restantes 80% são distribuídos na proporção dos resultados eleitorais obtidos.  

São previstas doações de pessoas físicas, até o máximo de 25 salários 

mínimos mensais nacionais por doador.219 

                                                 
217RODRIGUES, Ricardo José Pereira. Financiamento de partidos políticos e fundos partidários. 

Subvenções públicas em países selecionados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 193, 
p. 36-38, jan./mar. 2012.  Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 
jul. 2015. 

218Ibid., p. 36-38. 
219BACKES, Ana Luiza. Financiamento partidário e eleitoral: Alemanha, França, Portugal e Espanha. 

Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, Brasília, p. 13-15, mar. 2013. Disponível em:  
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-
conle/tema3/2012_22272.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2015.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496556/000940645.pdf?sequence=1
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema3/2012_22272.pdfAcessado
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Doações de pessoas jurídicas são proibidas. 

A lei estabelece um limite de gastos da seguinte forma: 

a) 10.000 salários mínimos mensais nacionais na campanha eleitoral para 

Presidente da República (4 milhões e 850 mil euros), acrescidos de 2.500 salários 

mínimos mensais nacionais (1 milhão e 212 mil euros) no caso de concorrer a segundo 

turno; 

b) 60 salários mínimos mensais nacionais (29 mil e 100 euros) por cada 

candidato apresentado na campanha eleitoral para a Assembleia da República; 

c) 100 salários mínimos mensais nacionais (48 mil e 500 euros) por cada 

candidato apresentado na campanha eleitoral para as Assembleias Legislativas 

Regionais; 

d) 300 salários mínimos mensais nacionais (145 mil e 500 euros) por cada 

candidato apresentado na campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. 

A Lei nº 19/2003 prevê a subvenção pública anual para os partidos, no art. 5º. 

A subvenção consiste numa quantia em dinheiro equivalente à fração 1/135 do 

salário mínimo mensal nacional por cada voto obtido na mais recente eleição de 

deputados à Assembleia da República. Ela é distribuída aos partidos que tenham 

representante na Assembleia da República, e aos que não tendo conseguido 

representação parlamentar, obtenham um número de votos superior a 50.000. 

O valor que o Estado distribui anualmente aos partidos foi bastante aumentado 

em 2003 (o denominador do coeficiente de multiplicação diminuiu de 225 para 135, o 

que significa que a quantia entregue aos partidos quase duplicou), passando para 

uma quantia próxima de 20 milhões de euros. 

Posteriormente, houve uma reversão nessa tendência, relacionada com os 

graves problemas econômicos por que passa Portugal – em 2010 foram reduzidos os 

recursos em 10%, e discutiu-se para 2013 uma redução de 20% no montante do 

Fundo. 

Além dos recursos distribuídos anualmente aos partidos e das subvenções 

destinadas às campanhas eleitorais, o Estado português contribui financeiramente 

para a sustentação de grupos parlamentares. 

 

4.5.9 Canadense 
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   Embora seja adotado o sistema misto de financiamento de campanhas, 90% 

deles são públicos e vastamente fiscalizados quando das prestações de contas. O 

aporte de recursos públicos acontece pelo reembolso de parte dos gastos da 

campanha. É necessário que o partido político alcance o mínimo de 2% dos votos.  

Há obrigatoriedade de renúncia fiscal de parte do Imposto de Renda para 

doadores a partidos e candidatos. Os doadores são beneficiados com dedução no 

imposto de renda até o limite de US$ 500 por doação de US$ 1.150. Valores mais 

altos não auferem a vantagem fiscal. Com isso, o governo canadense deseja 

incentivar a participação popular no processo político.  

Não há limite para contribuições privadas, somente estão proibidas as 

anônimas e as provenientes do estrangeiro. 

As eleições são organizadas pela Comissão Eleitoral do Canadá e esta 

Comissão tem competência para fiscalizar e controlar a arrecadação de recursos e os 

gastos de partidos e de candidatos. Cada distrito eleitoral fixa o teto para as despesas 

de campanha.220  

A opção de renúncia fiscal recaiu sobre o controle dos gastos. A ideia, segundo 

o consultor, é que a fixação de limites de gastos e a exigência de transparência 

conferem maior equidade ao pleito. O limite varia dependendo da circunscrição 

eleitoral. O voto é distrital e existem 301 distritos no país. Nas eleições de 1997, o 

limite de gastos foi, em média, de US$ 62 mil por candidato e de US$ 11 milhões para 

os partidos que apresentaram candidatos em todos os distritos. Os candidatos são os 

responsáveis pela administração financeira da campanha. Eles são obrigados a abrir 

conta corrente exclusiva para essa finalidade, nomeando um tesoureiro oficial e um 

auditor. Os simpatizantes de uma candidatura podem receber doações e efetuar 

gastos sem controle, uma vez que não são candidatos nem partidos.  

Com referência ao Brasil, e como dito anteriormente, temos um sistema misto 

de financiamento de campanhas eleitorais e que funciona muito mal. Os partidos 

políticos têm direito a recursos do Fundo Partidário. Entretanto, esse Fundo não 

                                                 
220SILVEIRA, Marilda de Paula. Apontamentos sobre a Reforma Política – Bruno Mendes. Os 

Eleitoralistas, Brasília, 22 fev. 2015. Disponível em: <http://oseleitoralistas.com.br/apontamentos-
sobre-a-reforma-politica-bruno-mendes/>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Partid%C3%A1rio
http://oseleitoralistas.com.br/apontamentos-sobre-a-reforma-politica-bruno-mendes/.Acessado
http://oseleitoralistas.com.br/apontamentos-sobre-a-reforma-politica-bruno-mendes/.Acessado
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suporta os custos de campanha nem supre os partidos no que se refere às 

necessidades de manutenção financeira.221 

Existe, também, o financiamento indireto de campanhas. Trata-se do horário 

político gratuito, financiado pelo contribuinte e que significa uma renúncia fiscal a favor 

das concessionárias de rádio e televisão. 

Pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações às campanhas. Existem 

limites em relação às doações e ao imposto de renda das pessoas físicas e no 

percentual de faturamento das jurídicas. 

O médico Roberto Lenox, da Coalizão pela Reforma Política e Eleições Limpas, 

entidade da sociedade civil que organizou um abaixo-assinado pelo financiamento 

público exclusivo de campanha, classificou a decisão da Câmara como “tragédia”. 

“Empresa não investe à toa. Que retorno haverá para milhões de reais investidos em 

uma candidatura? Corrupção. Ou vai comprar o parlamentar. É o pior dos mundos”, 

disse.222 

De acordo com a Lei nº 9504/97 (Lei das Eleições), deverá ser editada lei, até 

o dia 10 de junho do ano de cada eleição, prevendo os valores máximos de gastos 

com a campanha para o pleito. 

A Lei nº 9504/97 prevê que, em caso de não ter sido editada lei até a data 

estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos.223  

Devem ser registrados, no formulário Demonstrativo de Regularidade de Atos 

Partidários (DRAP) os valores máximos de gastos que o partido político fará por cargo 

eletivo em cada eleição a que concorrer. Observe que: 

a) no caso de coligação, cada partido político que a integra fixará o seu valor 

máximo de gastos; 

                                                 
221SCHLICKMANN, Denise Goulart. Financiamento de campanhas eleitorais. Curitiba: Juruá, 2008. 

p. 36-40; 113-197.  
222PRAZERES, Leandro. Câmara recua e aprova financiamento privado de campanhas. UOL Notícias, 

Política, Brasília, 27 maio 2015. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2015/05/27/camara-volta-atras-e-aprova-financiamento-privado-de-campanhas.htm>. 
Acesso em: 3 jul. 2015. 

223CONFIRA lista de limites de gastos na campanha eleitoral informados ao TRE-DF pelos partidos e 
coligações. JusBrasil, Brasília, 2010. Disponível em:  
<http://tre-df.jusbrasil.com.br/noticias/2275361/confira-lista-de-limites-de-gastos-na-campanha-
eleitoral-informados-ao-tre-df-pelos-partidos-e-coligacoes>. Acesso em: 3 jul. 2015.  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/05/27/camara-volta-atras-e-aprova-financiamento-privado-de-campanhas.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/05/27/camara-volta-atras-e-aprova-financiamento-privado-de-campanhas.htm
http://tre-df.jusbrasil.com.br/noticias/2275361/confira-lista-de-limites-de-gastos-na-campanha-eleitoral-informados-ao-tre-df-pelos-partidos-e-coligacoes
http://tre-df.jusbrasil.com.br/noticias/2275361/confira-lista-de-limites-de-gastos-na-campanha-eleitoral-informados-ao-tre-df-pelos-partidos-e-coligacoes
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b) nas candidaturas de vices e suplentes de Senador os valores máximos de 

gastos serão incluídos naqueles pertinentes às candidaturas dos titulares e serão 

informados pelo partido político a que estes forem filiados. 

O Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos é um recurso público 

que se destina à manutenção do partido e se constitui, segundo o glossário do Tribunal 

Superior Eleitoral, “(...) pelas multas e penalidades eleitorais, recursos financeiros 

legais, doações espontâneas privadas e dotações orçamentárias públicas”. 

Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral a fiscalização sobre a utilização desses 

recursos.  

 

4.6 GRUPOS DE INTERESSE E A CORRUPÇÃO 

 

A respeito do financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais, ainda 

podemos afirmar que o termo “financiamento político” engloba tanto o financiamento 

de partidos políticos quanto o financiamento de campanhas eleitorais. Isso se dá pelo 

fato de as linhas entre um e outro serem demasiadamente tênues, confundindo-se em 

muitos países.224  

As atuais democracias modernas deparam-se cada vez mais com o desafio de 

conciliar o financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais com respeito 

aos valores básicos de Democracia e Justiça.  

Dentre as questões problemáticas está a de assegurar a igualdade dos 

cidadãos na decisão eleitoral, a liberdade de eleição dos eleitores, a independência 

dos representantes em relação a pressões externas e seu compromisso com o bem 

comum. O financiamento político, tão necessário para que a Democracia 

representativa se verifique de maneira satisfatória, pode colocar esses valores 

democráticos em risco, caso o dinheiro tenha valor decisivo no processo eleitoral, 

acabando com o princípio básico de “um cidadão, um voto” – aqueles com maior poder 

aquisitivo e, consequentemente, maior capacidade de contribuir com altos valores 

terão seus interesses levados em conta com maior frequência e/ou a preferência por 

parte dos governantes – e se os candidatos e eleitos dependerem de  seus 

financiadores, a autonomia no exercício do mandato estará ameaçada.   

                                                 
224SALGADO, Eneida Desiree. Sistemas eleitorais – Experiências iberoamericanas e características 

do modelo brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 75-76. 

file:///C:/Users/maria/Downloads/Dissertacao%20de%20Mestrado_PUC_12.doc%23_Toc405893315
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Se o dinheiro for utilizado pelo candidato para comprar votos, a liberdade de 

escolha do eleitor será ameaçada.225 

O financiamento político – uma das estratégias utilizadas pelos grupos de 

interesse e lobistas para fazer valer seus interesses – apesar de necessário, pode  

trazer  sérios  riscos ao  valor  equitativo  das  liberdades  políticas,  desviando-se,  

muitas  vezes,  para  o  terreno  da corrupção.  De acordo com Daniel Zovatto, dentre 

as principais manifestações vinculadas à relação entre financiamento político e 

corrupção, podemos destacar as seguintes:  

A corrupção solapa a regra da maioria que é própria da democracia; 
corrói os fundamentos da moderna teoria da representação que está 
na base do ideal democrático, afeta o princípio de publicidade e 
transparência; empobrece a qualidade da democracia ao subtrair da 
agenda pública todas aquelas questões que constituem a 
contraprestação corrupta correspondente à recepção por parte dos 
partidos de fundos irregulares; e provoca uma série de ilícitos em 
cascata, isto é, os dirigentes políticos, para dissimular os fundos 
obtidos irregularmente, se vêm jogados numa espécie de lei de 
Gresham, em que são obrigados a realizar ações incorretas ou 
indevidas para evitar ações ou consequências ainda piores, com  a  
deterioração  que  isso  implica  para  a  vida  cidadã.226 
 

Esta complicada relação entre dinheiro e política é um dos motivos pelos quais 

o tema vem sendo tão debatido no meio acadêmico e na sociedade em todo o mundo. 

Como fazer com que o financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais seja 

mais transparente, livre de corrupção e, consequentemente, mais justo? Essa é a 

questão crucial. 

Em artigo recente publicado no Jornal SP Norte, segundo Dircêo Torrecillas 

Ramos: 

Essa semana foi politicamente hilária. Após as manifestações 
ocorridas nas semanas anteriores, vimos o quanto o Brasil é deficiente 
de políticos e lideranças, digo, verdadeiros líderes políticos que 
possam conduzir o País a algum lugar. Na realidade, o que todos estão 
querendo é levar vantagens e aparecer no filme que ficará registrado 

                                                 
225SPECK, Bruno W. O financiamento de campanhas eleitorais. In: AVRITZER, Leonardo;  

ANASTASIA,  Fátima. (Orgs.). Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2006. p. 153-
158.    

226ZOVATTO, Daniel. Financiamento dos partidos e campanhas eleitorais na América Latina: “Uma 
análise comparada”. Opinião Pública, Campinas, v. XI, n. 2, p. 287-336, 2005.   
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para servir de propaganda eleitoral no ano que vem. O voto é a maior 
manifestação que o povo tem nas mãos (grifo nosso).227 

Ora, as manifestações que vêm ocorrendo em nosso País estão intimamente 

ligadas à falta de representatividade uma vez que aqueles que nos representam agem 

em descompasso com suas promessas eleitorais anteriores, e fazem do voto 

recebido instrumento para tirar vantagens não somente pessoais, mas também para 

seus correligionários e apaniguados eleitorais, ou seja, em matéria de ética 

aristotélica, a “meia-medida”, no combate ao excesso, no combate a ação de “levar 

vantagens”, a virtude não estaria contemplada nessas ações. O mundo aristotélico, 

finalista, tem uma atividade em sua origem. O bem é o ápice da essência, e aqui o 

bem é a representatividade ferida, traída, pois as manifestações demonstram que no 

mínimo algo está errado, ou fora da realidade da justa medida – que é balizada por 

voto-ação-bem social. Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, deduz que as 

virtudes são disposições em busca da perfeição do homem, enquanto ser racional. A 

virtude consiste em um meio-termo entre dois extremos. A garantia, a coesão, a 

harmonia e a hierarquia do todo social, ou seja, da comunidade, depende de ações 

justas, de no mínimo meio-termo.  

Outro ponto a discorrer é a conhecida distribuição de cargos. A distribuição de 

“cargos em comissão” serve como moeda de troca política, cujo objetivo é a satisfação 

de interesses particulares. Tal situação decorre da  Constituição Federal de 1988 

(artigo 37, inciso II). Assim, a Constituição abriu uma brecha que permite nomear 

servidores sem concurso público. Desta forma, ocorrem os abusos, na forma de 

nomeações de servidores sem a mínima qualificação. Trata-se de prática clientelista, 

que classifica como imoral a nomeação de cargos em comissão ou de confiança, 

havendo necessidade de por um freio a tal prática. 

A falta de transparência nas nomeações é total. Indivíduos não concursados e 

apenas filiados a partidos políticos preenchem cargos nas estatais. Essa distribuição 

de cargos causa inchaço da máquina pública.228  

Nesse aspecto, também temos o chamado nepotismo, uma demonstração da 

realidade e definido como favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de 

                                                 
227RAMOS, Dircêo Torrecillas. Que continuem as manifestações. Editorial Jornal SP Norte, São 

Paulo, p. 2, 28 jul. 2013.  
228PIRES, Antonio. A farra dos cargos em comissão: Brasil cabide. JusBrasil, 2012. Disponível em: 

<http://antoniopires.jusbrasil.com.br/artigos/121940622/a-farra-dos-cargos-em-comissao-brasil-
cabide>. Acesso em: 14 jul. 2015. 

http://antoniopires.jusbrasil.com.br/artigos/121940622/a-farra-dos-cargos-em-comissao-brasil-cabide
http://antoniopires.jusbrasil.com.br/artigos/121940622/a-farra-dos-cargos-em-comissao-brasil-cabide


135 

 

trabalho ou emprego. Além do que dispõe a Constituição de 1988, existem diversas 

normas que proíbem os servidores de manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 

função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.229  

O nepotismo passou a ser vedado na Administração Pública brasileira por 

restar entendido pelo Supremo Tribunal Federal que tal prática estaria em desacordo 

com o princípio da moralidade e da impessoalidade, e, por conseguinte, violaria 

preceito constitucional. A partir disso, a Corte expediu a Súmula Vinculante nº 13, nos 

seguintes termos: 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo 
em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 
Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal. 

Nessa toada, o nepotismo desfavorece a iniciativa, leva o indivíduo a se tornar 

um parasita; trabalho honrado se transforma numa indignidade; o princípio 

constitucional da isonomia é substituído por auxílios artificiais, onde o mérito individual 

é substituído por vantagens criadas pela prática do nepotismo.230 

No serviço público, o nepotismo impede a profissionalização da gestão, 

sobrepõe o interesse particular ao público, vai contra a moralidade administrativa.  

Uma sociedade democrática justa seria alcançada com a diminuição dos 

parasitas da sociedade, com a criação de oportunidades justas para todos.231 

De acordo com Luiz Felipe Velloso de Sá:  

                                                 
229ANDRADE, Melanie Merlin de. O caso do nepotismo: Reflexões sobre a atuação do Supremo 

Tribunal Federal. GNMP, 8 ago. 2013. Disponível em: <http://www.gnmp.com.br/publicacao/203/o-
caso-do-nepotismo-reflexoes-sobre-a-atuacao-do-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 14 jul. 
2015. 

230PEREIRA, Leiner Marchetti. A proibição do nepotismo na administração pública. Solução Pública, 
Belo Horizonte. Disponível em: 
<http://www.solucaopublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=140:a-
proibicao-do-nepotismo-na-administracao-publica&Itemid=21>. Acesso em: 10 jul. 2015. PIRES, 
Antonio. A farra dos cargos em comissão: Brasil cabide. JusBrasil, 2012. Disponível em: 
<http://antoniopires.jusbrasil.com.br/artigos/121940622/a-farra-dos-cargos-em-comissao-brasil-
cabide>. Acesso em: 14 jul. 2015. 

231RODRIGUES, João Gaspar. Nepotismo no serviço público brasileiro e a Súmula Vinculante nº 13. 
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3500, 30 jan. 2013. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/23582/nepotismo-no-servico-publico-brasileiro-e-a-sumula-vinculante-n-
13/3>. Acesso em: 10 jul. 15.  
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A corrupção definida como uma violação a regras estabelecidas para 
a obtenção de algum benefício privado implica que atos como: 
extorsão, suborno, peculato, fraude, entre outros, são exemplos 
diretos e claros de corrupção com punições previstas em normas 
legais existindo uma razoável reprovação moral da sociedade. No 
caso do nepotismo, ainda que indiretamente ou diretamente existam 
normas legais para coibir tal prática, estas vêm se mostrando inócuas 
uma vez que na prática parece existir uma condescendência social 
que alimenta e legitima. 232 

Dessa feita, a Democracia, como regime de governo, está alicerçada pelo povo 

e nesse regime de governo o cidadão toma as decisões políticas.  

Conforme Carlos Mário da Silva Velloso: 

Três princípios são essenciais para o desenvolvimento da legitimidade 
do regime político democrático: igualdade, liberdade e dignidade da 
pessoa humana (Não necessariamente nessa ordem). Igualdade, 
vislumbrada não em seu sentido material, em que todos devem ter o 
mesmo direito ao acesso a bens materiais mínimos, mas em sua 
definição de que todos os cidadãos devem ter as mesmas 
oportunidades em influenciar as decisões políticas tomadas pelos 
órgãos estatais e também em ocupar qualquer cargo público. 
Liberdade no sentido de que os homens são livres para escolher suas 
opções, com capacidade de decidir sobre seus destinos sem que 
sofram interferências de outrem. Dignidade da pessoa humana, 
porque a democracia não pode desrespeitar os valores inerentes aos 
homens, sob pena de se transformar em simulacros de participação 
do povo, como ocorreu com a ascensão do nazismo na Alemanha em 
1933.233  

Reza o artigo 1º e seu parágrafo único: “Todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. No inciso III, do artigo 3º, 

diz que um dos objetivos fundamentais da República consiste em erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Nossa realidade fática indica promessas não cumpridas e miséria em razão de 

omissões e interesses escusos preponderantes nos Poderes da República brasileira.  

Os grupos formados por grandes organizações, associações da mais diferente 

natureza, sindicatos de inúmeras categorias profissionais, partidos com as mais 

diversas ideologias, e não os indivíduos, são os protagonistas da vida política.  

                                                 
232SÁ, Luiz Felipe Velloso de. Corrupção e nepotismo. Transparência Brasil, São Paulo. Disponível 

em: <http://transparencia.org.br/docs/Corrupcao_e_Nepotismo.doc>. Acesso em: 10 jul. 15.    
233VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de direito eleitoral. São 

Paulo: Saraiva 2010. p. 23. 

http://transparencia.org.br/docs/Corrupcao_e_Nepotismo.doc
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A realidade brasileira mostra que os grupos que protagonizam a vida política 

governam no sentido de um enfraquecimento aos direitos dos indivíduos mais 

vulneráveis de nossa sociedade ‒ as poderosas bancadas ruralista e industrial no 

Congresso Nacional e as grandes empresas que atuam no mercado financeiro ‒ 

causando retrocesso na proteção ao meio ambiente e aos direitos do consumidor.234 

 

4.7 A REFORMA DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO 

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 182/07 propôs algumas 

alterações no que tange às doações de empresas para campanhas eleitorais, 

conforme segue235. 

As empresas poderão doar a partidos apenas até 2% de seu faturamento bruto: 

a) as doações não poderão exceder a R$ 20.000.000,00; 

b) fica vedada a doação superior a 0,5% para um só partido político; 

c) pessoas jurídicas que executem obras para órgãos ou entidades da 

Administração Pública ficam proibidas de fazer doações a candidatos da mesma 

circunscrição. 

Outros pontos se referem a:  

a)  uso de gravações de áudio destinadas a comprovar crime eleitoral; 

b) poderão participar dos debates eleitorais televisionados apenas os 

candidatos de partidos que tiverem, ao menos, nove deputados federais; 

c) fica limitada a 35 dias a propaganda eleitoral gratuita; 

d) entre 5 e 15% dos recursos do Fundo Partidário serão destinados ao auxílio 

de campanhas das mulheres. 

O Deputado Rodrigo Maia apresentou, no dia 8 de julho de 2015, um 

substitutivo propondo alterações em várias regras do sistema eleitoral brasileiro, tais 

                                                 
234BORGES, Bruno Malta. Promessas não cumpridas da democracia. Revista Jus Navigandi, 

Teresina, ano 18, n. 3814, 10 dez. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26106/promessas-
nao-cumpridas-da-democracia>. Acesso em: 25 jul. 2015. 

235SOB POLÊMICA, Câmara aprova minirreforma eleitoral. Congresso em Foco, Brasília, 9 jul. 2015. 
Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/camara-aprova-minirreforma-
eleitoral/>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

http://jus.com.br/artigos/26106/promessas-nao-cumpridas-da-democracia.%20Acessado%20em%2025/07/2015
http://jus.com.br/artigos/26106/promessas-nao-cumpridas-da-democracia.%20Acessado%20em%2025/07/2015
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/camara-aprova-minirreforma-eleitoral/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/camara-aprova-minirreforma-eleitoral/
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como: limites de doações para campanhas, tempo gratuito de rádio e TV, prazo de 

campanha, prestação de contas e quantidade de candidatos. 

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, rejeitou o pedido de alguns partidos 

(PT, PSB, PCdoB e DEM) para que houvesse mais tempo para análise da matéria, 

que, finalmente, foi aprovada sob muita polêmica. 

Nesse sentido, podemos asseverar que a tão sonhada reforma política está 

próxima, pois, nosso sistema eleitoral atual é o proporcional sendo que direcionado a 

composição do Poder Legislativo.  

No Senado Federal utiliza-se o sistema majoritário. As vagas, são, portanto, 

distribuídas na proporção de votos obtidos pelas coligações e partidos e os candidatos 

mais votados na lista partidária serão os eleitos até o limite das vagas disponibilizadas 

conforme cálculos de quociente partidário e suas respectivas sobras. 

Pois bem, uma das soluções debatidas para a reforma eleitoral seria a 

implementação do chamado Voto distrital, ou seja o sistema majoritário aplicado a 

deputados e vereadores com a divisão do território em circunscrições onde cada 

agremiação apresenta um candidato por circunscrição e aquele mais votado em dois 

turnos seria o eleito. Um Estado da Federação, por exemplo, com 53 deputados seria 

dividido em 53 distritos.  

As vantagens desse sistema, vemos em que no atual (majoritário), há voto em 

determinado candidato e o voto pode beneficiar o outro candidato vez que o somatório 

dos votos migram para os mais votados na lista da agremiação. O Sistema atual, por 

incrível que pareça elege candidatos com menos votos e exclui candidatos de maior 

expressão devido ao coeficiente eleitoral e coeficiente partidário.  

Com a implementação do voto distrital, não haverá mais a distribuição de votos 

dentro do partido, de tal modo que os chamados ‘puxadores’ de votos para uma 

determinada legenda, que lamentavelmente acabava por eleger candidatos dessas 

agremiações com votação inexpressiva, acabam por ficar localizados apenas nas 

circunscrições respectivas.  

Por outro lado, facilita-se a comunicação entre o representante eleito, a 

participação igualitária dos eleitores e evita que o candidato vá ‘buscar’ votos fora da 

circunscrição, reduzindo-se, ainda, por derivação a questão dos custos das 

campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais tornam-se mais econômicas e desfaz-

se a dependência direta de financiadores eleitorais, normalmente empresas com 
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interesses futuros, e por outro lado reduz-se a corrupção, a corrupção política, e do 

tráfico de influências. 

Dessa forma, os chamados partidos de ‘aluguel’ não farão mais as chamadas 

coligações pagas com os grandes partidos que de certa feita acarretará num sistema 

em que se possa ver a governabilidade por um ângulo mais cristalino, pois a função 

do Poder Legislativo é representar os eleitores e os representantes desses últimos 

estarão mais próximos do executivo tendo como garantia o equilíbrio no que refere-se 

a teoria dos freios e contra pesos entre os três poderes. 

Na questão governabilidade, os projetos de lei (geralmente elaborados pelo 

Executivo) passarão com maior frequência a serem propostos pelo poder legislativo e 

dentro de certa razoabilidade mais próximos dos interesses da população.   

No entanto, há críticas a esse sistema como por exemplo: a ) Que o sistema 

distrital reduziria em muito o número de partidos e talvez um ‘bipartidarismo’. Para 

esses críticos, o sistema de dois turnos resolveria a questão, pois bipartidarismo 

ocorre onde a votação seja realizada em maioria simples. Com o voto distrital, acabará 

o sistema dos ‘puxadores’ de votos e seu respectivo impacto na questão da igualdade 

política seja por serem os ‘puxadores’ de votos conhecidos ou mesmo na questão de 

investimentos exacerbados em campanhas eleitorais correlatas e essa espécie de 

eleição; b) o incentivo ao crescimento do ‘paroquialismo’ político. Mas, a verdade é 

que a legitimidade e igualdade de participação está na comunidade política e seus 

verdadeiros valores democráticos e sociais locais, de tal modo que o cidadão é eleitor 

e decide o que é melhor para ele e sua circunscrição, cobrando dos eleitos as devidas 

providências para as quais foram efetivamente eleitos. 

Assim, com o voto distrital, aproximaríamos a população (eleitor) de seus 

representantes, eliminaríamos os altos custos das campanhas eleitorais 

(concentração no distrito) bem como eliminaríamos a questão dos ‘puxadores’ de 

votos evitando que nosso sistema eleitoral de lista aberta em vigor desde 1945, uma 

verdadeira raridade nas democracias modernas, proporcione o impedimento da 

chegada ao poder legislativo dos mais bem votados em detrimento de somatórios de 

votos e sobras que viessem a retirar da representação popular daqueles que 

realmente merecem, sem contar que com a redução de gastos, pois, os 

‘investimentos’ e consequentemente a corrupção atrelados a essa sistemática eleitoral 

estaria fadado ao seu termo. Consequentemente, viria essa nova sistemática a 

amenizar a questão do financiamento privado nas campanhas eleitorais, outro 
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questionamento quando se fala em reforma eleitoral, pois a governabilidade depende 

diretamente de como nossos parlamentares foram eleitos, qual a forma, os 

mecanismos e os meios. 

 

4.8 O ENTENDIMENTO DE NOSSOS TRIBUNAIS A RESPEITO DO 

FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS 

 

Durante o Congresso Internacional sobre Financiamento Eleitoral e 

Democracia, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 11 e 12 de junho de 

2015, foi lançado o Manual de Financiamento de Campanhas, resultado do 

entendimento entre o TSE e o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral 

(IDEA) Internacional.236 

Especialistas de diversos países trocaram experiências sobre os modelos de 

custeio das campanhas eleitorais pelo mundo. O encontro foi promovido pelo TSE e 

ocorreu, em Brasília, nos dias 11 e 12 de junho. No Congresso, destacou-se que todos 

os países têm problemas relativos ao financiamento político, há necessidade da 

adoção de medidas para que haja transparência nas eleições, tais como: 

a) financiamento 100% público de campanhas; 

b)  a existência de contribuição empresarial sem limites; 

c)  a equidade nos acessos aos meios de comunicação; 

d)  os limites de gastos eleitorais; 

e)  a fiscalização de gastos; 

f)  o uso abusivo dos recursos do Estado, em contexto de reeleição;  

g)  os mecanismos de controle e sanções aos candidatos e partidos políticos. 

Magnus Ohman destacou o segundo capítulo do Manual, que discute sobre os 

regulamentos de financiamento e como reformá-los, tendo em vista o conjunto político 

de cada país relativamente à influência do dinheiro na política. 

 

                                                 
236MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 

Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015 Disponível em: <http://tre-
es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-
campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015. 

http://tre-es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral
http://tre-es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral
http://tre-es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral


141 

 

O objetivo é evitar erros políticos com regras que realmente 
funcionem. Esperamos que as próximas gerações discutam como a 
regulamentação deve ser aplicada e como a transparência pode ser 
alcançada.237 

Magnus Ohman fez  um histórico do modelo de financiamento público, 

originário da América Latina, sendo que o modelo adotado pelo Uruguai foi o mesmo 

posteriormente adotado, também, pela Alemanha. Prossegue afirmando que o 

financiamento público, em geral, favorece o partido do governo que tem acesso aos 

recursos públicos. 

Segundo Dias Toffoli, Presidente do TSE, a troca de experiências é importante, 

exatamente no momento em que o Congresso brasileiro põe em votação a reforma 

política. 

O Professor Bruno Speck discorreu sobre as modalidades do financiamento 

público, que não contempla a igualdade da participação entre cidadãos e poder 

público. As empresas devem ser excluídas do processo de financiamento das 

campanhas. 

Temos modalidades interessantes que incluem e que fortalecem o 
cidadão. Esse sistema complementar fortalece o cidadão na sua 
capacidade de influenciar na campanha política. É um mecanismo 
inteligente que repassa os recursos públicos via interesse dos 
cidadãos.238  

Ainda de acordo com Bruno Speck, é possível preservar a independência dos 

representantes eleitos em relação aos poderes econômicos. Citou como exemplo o 

Canadá, em que o Estado restitui por meio do imposto de renda as doações feitas 

pelo cidadão a determinado político.  

O Estado assume o custo total de todas as doações, porém, cada 
eleitor recebe um bônus por meio do qual decide onde o dinheiro vai 
ser alocado. Ou seja, o cidadão decide para qual candidato o Estado 
deve encaminhar determinada quantia.239 

                                                 
237MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 

Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-
campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015. 

238MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 
Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-
campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015.  

239MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 
Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-
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Henrique Fontana, Deputado Federal (PT-RS), defendeu que o Brasil adote um 

sistema que sintonize a vontade do cidadão com o resultado eleitoral.  

É  crescente  a  influência do poder econômico no resultado das 
eleições e o poder econômico não faz escolhas democráticas, mas sim 
pragmáticas, que coadunam com o seu interesse, e não com o 
interesse do cidadão.240 

Piero Ignazi, italiano, lembrou que a relação entre dinheiro e política é muito 

antiga. Citou exemplos desde a Roma Antiga e falou sobre os modelos adotados na 

Europa Ocidental e no Leste Europeu. Na Itália, a quantia de fundos públicos nas 

campanhas significa 50% do total do financiamento eleitoral. 

A Índia foi representada por  S. Y. Quraishi,  que citou problemas como 

a militância, o terrorismo e a violência nas eleições, destacando, porém, que essas 

questões foram resolvidas. O maior problema reside na questão financeira das 

campanhas.  

S. Y. Quraishi  terminou sua exposição destacando que o poder do dinheiro nas 

eleições é um problema mundial que continua a desafiar soluções.  Em sua opinião, 

encontros similares aos do Congresso Internacional sobre financiamento eleitoral e 

Democracia favorecem o debate na busca de respostas. 

Henrique Neves, Ministro do TSE e Relator dos Debates, afirmou que nenhum 

país está só nessa questão.  

Todos possuem dificuldades e soluções e cabe unirmos nossas 
mentes para tentar identificar a melhor solução para cada um dos 
países envolvidos. Entretanto, essa solução pode ser muito boa para 
um país e não ter o mesmo efeito para outros países.241 

Acrescentou finalmente que o debate é importante, mas essas reformas: 

(...) resolverão nossos problemas momentâneos e, em seguida, 
teremos outros problemas que exigirão soluções.  

                                                 
campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015. 

240MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 
Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-
campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015.  

241MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 
Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
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campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015. 
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(...) A legislação evolui para enfrentar momentos históricos em que ela 
se faz necessária.242 

Último a falar, Daniel Zovatto fez uma reflexão sobre as tendências e assuntos 

relacionados ao financiamento eleitoral na América Latina, destacando que, há 25 

anos, esse tema não era pauta da agenda política.  

Fraude e autonomia eram a grande onda. O financiamento eleitoral 
veio se tornando tema central de debates, sem resistências. 

(...) o financiamento político é um tema global que constantemente 
enfrentará problemas.  

(...) as crises sempre serão grandes parceiras das reformas.243  

Para o Executivo, Congresso e partidos, a reforma política não era questão de 

prioridade até 2015. Reforma política teria sido, até então, o mesmo que reforma 

eleitoral. O único “lugar” para o debate era o Congresso e dizia respeito à “vida dos 

parlamentares” e, no máximo, aos partidos. 

A mudança de concepção que está ocorrendo quando se coloca, em seu bojo, 

o debate de questões relativas ao processo de desigualdade no Brasil, as dimensões 

de classe, sexo, cor da pele, etnia e desejos sexuais. 

Segundo as palavras do professor Fabio Comparato, temos uma Democracia 

sem povo, com processos democráticos que não são alicerçados na soberania 

popular. O País tem um poder masculino, branco e proprietário, como indica a sub-

representação das mulheres, dos negros e índios, dos homossexuais, dos jovens das 

periferias, dentre outros.  

Qual o alicerce de um sistema tão perverso e desigual? O Poder Econômico e 

a reprodução das desigualdades. 

(...) nunca tivemos em nossa história política força suficiente para 
provocar rupturas. Sempre saímos de um “período histórico” para 
outro por meio da conciliação, e não de rupturas. E essa conciliação 
sempre foi feita tendo como sujeitos políticos hegemônicos as forças 
conservadoras e as elites. Foi assim com a “independência” do Brasil, 
com a “abolição” da escravidão, com a proclamação da República, 

                                                 
242MANUAL de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é lançado em congresso da 

Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
es.jusbrasil.com.br/noticias/197895300/manual-de-financiamento-de-partidos-politicos-e-
campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015. 
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Justiça Eleitoral. JusBrasil, maio 2015.  Disponível em: <http://tre-
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campanhas-eleitorais-e-lancado-em-congresso-da-justica-eleitoral>. Acesso em: 18 jul. 2015. 
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chegando à saída da ditadura militar, em que a hegemonia do 
processo foi das próprias forças que apoiaram o regime. Portanto, criar 
novas institucionalidades significa romper com esse passado 
conciliatório e provocar rupturas no sistema político.244 

Votada pelo Congresso, a reforma deixou de lado a iniciativa popular via 

proposta da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e 

a do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), que propunha o 

fortalecimento dos instrumentos da Democracia direta e a criação de mecanismos 

democráticos de controle e fiscalização do processo eleitoral.  

Recentemente (em 17.09.15), o Supremo Tribunal Federal resolveu por 8 votos 

a 3, declarar inconstitucionais as normas que permitem a empresas doar para campanhas 

eleitorais dessa forma, perdem validade as regras da atual legislação impedindo 

contribuições empresariais em eleições. Essa decisão, contudo não proíbe que pessoas 

físicas possam fazer doações às campanhas eleitorais.  

No entanto no dia 29.09 sob os argumentos de que os princípios republicano e 

democrático confrontariam com a igualdade política, a presidente Dilma Rousseff 

sancionou a Lei da Reforma Política aprovada pelo Congresso Nacional, mas vetou sete 

itens, incluindo o trecho que permitia a doação de empresas a campanhas eleitorais. Os 

vetos foram publicados em edição extra do "Diário Oficial da União”.245 

Os desfechos dessa atitude certamente trarão resultados mais benéficos na 

questão da igualdade política, vez que há agora certa “tendência”, ou ao menos uma 

“tendência” ética da mediana, de que o poder econômico não mais atuará de forma 

inconsequente financiando eleições hoje para colher frutos amanhã, e de forma direta ou 

indireta quebrando o princípio da igualdade de participação política à aqueles que não tem 

condições de manter uma campanha política baseada no financiamento eleitoral 

envolvendo altas cifras de capitais. 

  

                                                 
244MORONI, José Antonio. Reforma do sistema político: Para onde vamos? Escola de Governo, 

Artigos, São Paulo. Disponível em: <http://www.escoladegoverno.org.br/artigos/3297-reforma-do-
sistema-politico-para-onde-vamos>. Acesso em: 18 jul. 2015. 

245 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/dilma-veta-doacao-de-empresas-campanhas-eleitorais.html 
Acesso em: 29. set. 2015. 
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5 GOVERNABILIDADE 

 

O objetivo deste capítulo não é exaurir o tema, nem nos aprofundarmos 

demasiadamente no estudo dos Princípios Jurídicos. Pretendemos apenas localizar o 

Princípio da Igualdade dentro do nosso ordenamento e demonstrar sua relevância no 

que se refere à governabilidade e governo de coalizão pautado por princípios Éticos, 

de Justiça e que possa suportar o alcance da plena cidadania nesse aspecto.   

Para que ocorra a chamada “Governabilidade”, deveremos repensar na reforma 

Estatal, pois temos que buscar uma ruptura nos modelos atuais existentes na questão 

“Governo” e oposição.  

Para tanto, os suportes que devemos fomentar no que se refere à teoria 

democrática contemporânea, não basta, pois deveremos migrar mais para uma 

concentração governamental técnica ou política extirpando do sistema o fisiologismo, 

a corrupção política, o nepotismo direto que degeneram a efetiva participação popular 

e derrotam consequentemente as conquistas democráticas formais.   

Devemos analisar tecnicamente que no Brasil as melhores características 

políticas e somar com as alienígenas a respeito da reforma do Estado e não apenas 

seus aspectos técnicos, fiscais, administrativos e financeiros.  

Sob o enfoque político, significa seguir o que é regido por lei desde que ocorra 

o fortalecimento das relações entre o Estado e a sociedade com instituições 

participativas juntamente com procedimentos de cobrança e de prestação de contas, 

bem como mecanismos de controle externo, e a publicidade dos atos do governo. 

Há também as perspectivas de novos estilos de gestão pública, eliminando-se 

a burocracia e estendendo os laços com a “oposição” o que viria a estreitar os vínculos 

políticos e assim aprimorar e adaptar os instrumentos de responsabilização da 

Administração Pública por controle parlamentar sem, no entanto, agregar vínculos 

partidários absolutos na questão da gestão pública evitando-se a criação de cargos e 

ministérios, dando-se assim, mais força à sociedade civil, e envolver diferentes 

cenários políticos (forçados) e aumentando a participação das instituições 

representativas. 

A governabilidade possibilita as duas formas de responsabilização pública: por 

controle do parlamento e da participação social, seguindo ditames da teoria 

democrática contemporânea (participação).  



146 

 

Efeitos da governabilidade dessa forma são seus aspectos diversos, mas 

ligados à ação final estatal. Governabilidade são condições sistêmicas do exercício 

do poder. 

A governabilidade sofre intervenções do sistema político, sendo que as 

relações entre os poderes com maior ou menor grau de vínculo entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo estão hoje, no Brasil, diretamente relacionadas aos 

sistemas partidários e, em nosso caso, no pluripartidarista que está diretamente ligado 

ao financiamento privado de campanhas eleitorais.   

A governança é a capacidade de ação estatal para o atingimento de fins sociais 

e expansão de técnicas adequadas para a administração do conflito de interesses e 

sua posterior administração no que tenha sido falha. É a adequação e colocação do 

Estado na sociedade, e, dessa forma, a liberalização de atos estatais deixando os 

atos governamentais mais flexíveis para que possa ocorrer um acesso mais célere do 

cidadão na busca de seus interesses.  

Neste contexto, e na esperança de uma democratização verdadeira dentro do 

processo decisório, busca-se evitar práticas clientelistas. 

Serviços de saúde, infraestrutura urbana, saneamento básico, educação, são 

bandeiras que devem ser carregadas visando a redução significativa da precariedade 

das condições dos menos favorecidos. 

O grau de organização, a qualidade da representação, a força da 

representação política, se por um lado, pode forçar o governo a tomar atitudes 

regradas, por outro pode incentivar a corrupção que fruto de altos custos de 

campanhas eleitorais, sendo que o grau de organização dos interesses entre 

representantes e representados poderá inserir um certo grau de horizontalizar as 

relações políticas.  

Sob o enfoque das relações político governamentais, a corrupção é um mal 

endêmico e, portanto, merece um combate mais rígido e eficaz. Essa questão da 

corrupção deve ser muito bem avaliada, pois muitas das vezes a leniência a ela que 

venha a justificar a estabilidade do mercado e das empresas pode levar a uma falsa 

sensação de estabilidade, enquanto que na verdade está levando a conquista de toda 

uma geração ao fundo do poço em matéria econômica bem como de credibilidade 

internacional. Entramos, portanto, no problema ético: 

O ser humano é naturalmente ético, pois nasce e se desenvolve numa 
sociedade que carrega seus valores culturais (inclusive éticos), que 
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são transmitidos pelo próprio processo de socialização. Sob esse 
prisma, não haveria necessidade de a ética ser ensinada, mas, na 
realidade, sabemos que cada pessoa traz consigo e interpreta seus 
próprios valores, que também são mutáveis. Por isso a educação é 
fundamental para reforçar e reafirmar o que deve ser um padrão de 
conduta apropriado para diversas situações e o que é esperado num 
convívio profícuo em sociedade. Nesse sentido a Lei Anticorrupção 
merece aplausos, pois inovou ao estimular uma mudança de cultura 
nos atos de gestão, inclusive por meio de medidas de caráter 
educativo. O objetivo da Lei Anticorrupção é louvável, uma vez que 
numa sociedade em que a corrupção é endêmica, é evidente que as 
empresas necessariamente são participantes desse processo, pois 
não há corrupto sem corruptor e vice-versa (grifo nosso).246 

Em decorrência dos últimos escândalos de corrupção, o Partido dos 

Trabalhadores teve sua imagem atingida em cheio. Altos dirigentes do partido estão 

presos ou em vias de serem condenados. Após seis meses de governo Dilma Roussef 

perde o poder e vai se consolidando uma situação de ameaça à governabilidade. 

Segundo a reportagem da Revista Veja247, a situação foi batizada pelo Senador 

Aécio Neves de “renúncia branca” e de “parlamentarismo branco”, conforme analistas.  

Isso significa que o PMDB, partido da base aliada, ao invés de auxiliar a 

Presidente a governar, está decidindo os destinos do país, nas figuras do Presidente 

da Câmara, Eduardo Cunha e do Senado, Renan Calheiros.  

Conforme a Revista Exame, as denúncias de corrupção reveladas pela 

Operação Lava Jato levaram às manifestações de rua e à promoção de panelaços 

nas sacadas dos prédios. 

“O país vive um ‘caos político’”. Há uma incômoda sensação de que a própria 

governabilidade se encontra em cheque.248 

De acordo com Gonzatto, existem várias diferenças entre o Mensalão e a 

Operação Lava Jato.249 

 

O saque da Petrobras é visto por especialistas em política como uma 
espécie de "supermensalão" sob os pontos de vista político, financeiro 
e operacional.  

                                                 
246PEREIRA NETO, Miguel. Corrupção: Lei anticorrupção e ética. Revista do Advogado, São Paulo, 

ano XXXIV, n. 125, p. 84-85, dez. 2014. 
247PEREIRA, Daniel; CEOLIN, Adriano; BONIN, Robson. De olhos bem abertos. Revista Veja, São 

Paulo, n. 2421, p. 47-53, 15 abr. 2015.  
248MAIA JUNIOR, Humberto; FURLAN, Flavia. A rua quer respostas. Revista Exame, São Paulo, p. 30, 

jan./abr. 2015. 
249 GONZATTO, Marcelo. Entenda as semelhanças e diferenças entre a Lava-Jato e o Mensalão. ZH 
Notícias. 06/03/2015   
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/entenda-as-semelhancas-e-diferencas-entre-a-lava-
jato-e-o-mensalao-4712884.html. Acessado em 14/08/2015 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/entenda-as-semelhancas-e-diferencas-entre-a-lava-jato-e-o-mensalao-4712884.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/entenda-as-semelhancas-e-diferencas-entre-a-lava-jato-e-o-mensalao-4712884.html
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Ainda de acordo com Gonzatto, a grande diferença é que o saque à Petrobrás 

tinha por finalidade encher os cofres dos partidos arrolados na investigação. 

De acordo com SOUZA, o Ministro Ayres Brito, após dar seu voto no 

julgamento do Mensalão, mencionou que o esquema movimentou a quantia de R$ 

153.748.924,52, cuja finalidade era comprar “consciências” no Congresso, chegando-

se a uma coalizão argentária e pecuniarizada na qual: 

 

os acordos se fazem à base de propina, de suborno, de corrupção. 
“[…] Sob inspiração patrimonialista –velha, matreira e renitente—, um 
projeto de poder foi arquitetado. Não um projeto de governo, que é 
lícito, é quadrienal, é exposto em praça pública, […] mas um projeto 
de poder que vai muito além do quadriênio, um projeto 
quadrienalmente quadruplicado. 
É um projeto de poder que, muito mais do que a continuidade 
administrativa, é seca e rasamente continuísmo governamental. 
Golpe, portanto, nesse conteúdo da democracia que é a Republica, o 
republicanismo, que postula a possibilidade de renovação dos quadros 
dirigentes e equiparação das armas com que se disputa a prefência 
do voto popular. 
 

E, esse tipo de coalizão:  
 

...é repudiada pela ordem jurídica do país, pelos seus efeitos 
superlativamente danosos para os valores mais cuidadosamente 
protegidos por essa mesma ordem jurídica. 
Dirceu foi o “regente da orquestra”. Era, de fato, o primeiro-ministro do 
primeiro governo, instalado a partir de 2003. Ele deixa claro que tudo 
passava pelas mãos dele. Era plenipotenciário.250 

 

Por outro lado, a governabilidade exige um certo grau de aproximação entre o 

governante e o parlamento, pois perder apoio no Congresso ou nas Casas legislativas, 

será fatal a qualquer governo em qualquer local onde possa-se despontar as 

democracias hodiernas, visto que o somatório de atitudes impopulares, crises 

econômicas, alto grau de corrupção, descrédito popular acabam por arruinar a 

economia de qualquer país e consequentemente a destruição de qualquer governo. 

Devemos atentar que no sistema parlamentarista, a queda de um gabinete dá-

se apenas e tão somente pela perda ou quebra de confiança de seu próprio partido 

ou a maioria da Casa. 

A questão da destituição ou perda do cargo nesse momento pesa sobre nosso 

governo e em especial a Presidente Dilma Rousseff, pois não basta preencher os 

                                                 
250 SOUZA, Josias de. Ayres Brito: projeto de poder do PT era “golpe”. UOL Notícias: 2012. 
http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/10/10/ayres-britto-projeto-de-poder-do-pt-era-golpe/. 
Acessado em 13/08/2015.  

http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/10/10/ayres-britto-projeto-de-poder-do-pt-era-golpe/
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requisitos formais necessários: ser brasileiro nato, eleitor, maior de 35 anos e ser 

filiado a um partido político.  

Não basta. É preciso que se ganhe a eleição de forma cristalina sem desvios 

que possam no futuro abrir processos de impedimento, pois recentemente nosso 

Governo foi derrotado no TSE, no STF e no TCU.  

Agora o que resta a presidente Dilma Rousseff é o apoio do Presidente da 

Câmara dos Deputados Eduardo Cunha vez que alegam as más línguas, que o 

Governo tem 5 votos dos 11 no STF e que após a nova composição dos ministérios 

entregues aos partidos da base aliada bastará livrar Eduardo Cunha do STF e 

conseguir, se for o caso, livrar-se do impeachment através de seus correligionários e 

apaniguados eleitorais.  

 

5.1 REELEIÇÃO 

Por reeleição, entende-se a obtenção de um novo mandato para ocupar o 

mesmo cargo sequencialmente no executivo. É o instituto um fenômeno que ocorre 

na forma republicana de governo e em especial no Sistema presidencialista. 

Para José Afonso da Silva: 

Reeleição significa a possibilidade que a Constituição reconhece ao 
titular de um mandato eletivo de pleitear sua própria eleição para um 
mandato sucessivo ao que está desempenhando. A tradição do Direito 
Constitucional brasileiro sempre foi a de admitir a reeleição de titulares 
de mandatos parlamentares (Senadores, Deputados e Vereadores) e 
a de proibir a reeleição para mandatos executivos. A EC-16, de 
04.06.97, contudo, rompeu com esta última tradição, dando nova 
redação ao par. 5º do ar. 14 da Constituição de modo a possibilitar a 
reeleição do Presidente da República, de Governadores de Estado e 
do Distrito Federal, de Prefeitos e de quem os houver sucedido ou 
substituído no curso do mandato.251 

Nos EUA até 1946 a reeleição era ilimitada e no entanto foi limitada a uma única 

recondução. Nossa Emenda constitucional de n.º 16, de 1997, passou a permitir a 

reeleição. 

Nas repúblicas parlamentares não há muito que falar visto que o cargo é 

meramente formal pelo que o primeiro ministro não exerce mandato e sim o exerce 

face a confiança do partido ou coalizão.  

A referida emenda constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997, proporcionou a 

reeleição para a mesma função, desde que um único mandato.  

                                                 
251SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38 ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p. 373. 
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A reeleição para uns atuaria como forma de determinar o poder de decisão dos 

eleitores, permite desabonar o governante imprudente ou mesmo privilegiar o 

administrador correto.  

A reeleição para outros, não estaria de acordo com a equidade e igualdade de 

participação na trilha política, pois, candidatos que ocupam cargos públicos teriam  

poderes excepcionais tais como o uso da máquina pública, de aportes de capitais por 

empresas financiadoras de suas candidaturas para obtenção futura de benesses. 

Seria, algo próximo à perpetuação das oligarquias políticas no controle do poder. 

A PEC nº 182/07 aprovou o fim da reeleição para os cargos de presidente, 

governadores e prefeitos, cujos mandatos poderão ser de 5 anos e resta ser aprovado 

pelo Senado.252 

A reeleição em nossa ótica, a vemos como uma chance da cidadania (política) 

externar sua aprovação ou rejeição a um segundo mandato executivo. 

Pois bem, em caso de vedação de um segundo mandato através da imposição 

legal de 4(quatro) mais 4 (quatro) para 5 (cinco) anos impõe duas situações 

diametralmente opostas, quais sejam: uma em que na reeleição normalmente estará 

reeleito o cargo executivo em pleito aquele que normalmente detém a máquina estatal 

a seu dispor mesmo que não tendo feito um bom governo, pois nesse caso pode 

“maquear” sua atuação através de altos investimentos na eleição (aportes de 

empresas e pessoas físicas até então permitidos) e entre outros fatores compor a 

base aliada concedendo secretarias ou ministérios aos chamados “aliados” políticos 

e, dessa forma podendo perpetra-se no governo. De outra feita, já sabendo que não 

será reeleito por dispositivo legal impeditivo, poderá a seu critério e já sabendo de 

antemão que mal ou bem avaliado não terá compromissos exceto com a Lei de 

responsabilidade fiscal e, portanto, poderá não desenvolver um bom governo por 

motivos diversos. Seria pois a reeleição um única chance do eleitor rejeitar seus 

mandatários executivos aprovando-os ou reprovando-os. 

Como a reforma política está sendo tratada em PEC, o fim da reeleição precisa 

ainda ser aprovado em segundo turno na Câmara para depois ser apreciado, também 

em duas votações, pelo Senado. O que resta-nos é aguardar o fim do recesso no 

Senado. 

                                                 
252REFORMA política: Câmara aprova o fim da reeleição. Carta Capital, Parlatório, 27 maio 2015. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/reforma-politica-camara-aprova-o-
fim-da-reeleicao-1434.html>. Acesso em: 24 jul. 2015. 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/reforma-politica-camara-aprova-o-fim-da-reeleicao-1434.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/reforma-politica-camara-aprova-o-fim-da-reeleicao-1434.html
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A proibição legal da reeleição evita a excessiva concentração de poder tanto 

de um segundo mandato bem como de outros sucessivos através da indicação de 

futuros apaniguados e correligionários eleitorais numa 3ª. (terceira) ou 4ª. (quarta) 

eleição e assim sucessivamente, sendo, pois, mais um exemplo de reforma política. 

Evita-se, pois os famosos conchavos internos de partidos, mas deixa a vontade 

aquele que não tem compromissos após um único mandato. Fortalece determinado 

partido da situação, pois haverá disputas internas em cada partido para a sucessão 

partidária no governo e não desse ou daquele candidato que tem findo seu mandato 

num único mandato.  

Dessa feita, o direito de reeleição para o Executivo em nossa ótica, lesa num 

primeiro momento os princípios da equidade de condições, da igualdade, de 

participação, da mediania na competição política, vez que como já dissemos alhures 

o candidato que ocupa um cargo público teria supra poderes e a reeleição constituiria 

um passo à perpetuação das elites políticas e consequente personalização de sua 

figura sempre rumo ao poder na política seja para um segundo mandato, seja para 

ulteriores, vez que poderia eternizar seu clã político com a utilização dos mesmos 

mecanismos da eleição e da reeleição. 
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CONCLUSÃO  

 

O financiamento político no Brasil é ainda uma incógnita na questão da 

modalidade de financiamento: se público, privado ou misto.  

Os partidos políticos, bem como os candidatos necessitam de aportes para 

investirem e manterem suas bases eleitorais sempre fiéis as suas bandeiras e dessa 

forma pleitearem seus cargos políticos seja no executivo ou no legislativo. 

O financiamento de partidos e candidatos é controverso como vimos em 

praticamente todas as democracias modernas. 

No Brasil, temos o Sistema misto em que há aportes de capital tanto de 

empresas como do particular, mas as doações privadas superam em muito os fundos 

públicos, apesar de o Estado fomentar o fundo partidário e o pagamento de emissoras 

de rádio e TVs para transmitirem a propaganda eleitoral nos meios de comunicação. 

Com o financiamento totalmente privado, os candidatos e respectivos partidos teriam 

que buscar meios necessários para custear suas campanhas eleitorais, sendo que o 

dinheiro público não mais seria utilizado para tal finalidade.  

Um investimento exclusivamente estatal deixaria os partidos políticos na 

“dependência” do Estado, pois acabaria com a liberdade e consequentemente a 

participação voluntária dos cidadãos.  

Nesse aspecto, o desenvolvimento de ações políticas tendentes à virtude, à 

mediana, ao bem-estar social, em nosso saber, precisa ser lapidado e moldado dentro 

da seara do conhecimento da ciência  política para que possamos percorrer o caminho 

correto e que escoe no bem agir tendo como regramento o princípio da 

proporcionalidade entre o que se doa e aquilo que irá gerar frutos a nação.            

Através da Ética e de suas engrenagens, bem como de 

seus  elementos,  procuramos apontar as relações e ações que atreladas ao campo 

do recente conhecimento acerca do financiamento político, de forma que chegaremos 

a um modelo ideal e de qual o melhor caminho para atingir o bem social gerando 

benesses a toda população do Estado. 

Nesse aspecto, a adoção de determinado sistema de financiamento eleitoral 

estrará relacionado ao desenvolvimento de ações positivas, pois a discussão dos 

benefícios e malefícios de determinados modelos de financiamento de campanhas 

eleitorais principalmente àqueles caracterizados pela influência de capital privado no 

resultado das eleições demonstra inequivocamente que o dinheiro exerce influência 
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direta nas eleições, o que certamente refletirá em consequências não desejadas bem 

como a desigualdade de participação durante as campanhas entre os próprios 

candidatos e partidos políticos, e que de certa forma traduz abuso de poder econômico 

durante as eleições, tendo seus reflexos escândalos, caixa dois, corrupção. 

Dessa forma, qual seria o melhor e mais adequado sistema de financiamento 

das campanhas eleitorais?  O público ou o privado? 

Temos que a corrupção é um fenômeno mundial, um mal, uma endemia. 

Toda essa celeuma de quem, quanto e como investir em campanhas eleitorais 

acaba por desaguar no descrédito em nossa classe política que abalada por tais 

escândalos, pela corrupção e corrupção política inclui a dificuldade de governar, pois 

como dissemos: haveremos de optar por um sistema ou outro de financiamento 

eleitoral ou até mesmo o misto que em nossa ótica traduz a mediana, a justa medida, 

o equilíbrio contrapondo nem totalmente financiamento público nem totalmente 

privado. 

Nem sempre os regimes democráticos produzem resultados justos, mas é certo 

que produz liberdade de escolha. É a liberdade de resultados o primeiro princípio de 

Justiça conforme asseverado por John Rawls. 

O conhecimento geral está pautado no sentido de que as instituições estatais 

são palco de ações desonestas, criminosas ligadas à aproximação entre 

investimentos de capital em eleições (provenientes de empresas privadas) as quais 

certamente locupletar-se-ão no futuro próximo e colherão resultados de seus 

vultuosos valores postos à disposição de políticos inescrupulosos. 

A corrupção causa sérios efeitos à economia do País, impedindo investimentos 

de toda sorte e impactando na questão da governabilidade. 

São causas seculares as práticas de corrupção provenientes da amarração 

entre capital e eleições o que certamente traz desigualdades sociais, a miséria do 

povo devido a péssima distribuição de renda que se reflete em todas as áreas de 

desenvolvimento sem exceção, pois os  recursos em descaminho deveriam ser 

utilizados em áreas estratégicas. 

A corrupção tem sido observada por todos os cidadãos como um “mal 

necessário”, vez que sem ela não há governabilidade, e com ela não há punição 

exemplar aos corruptos e corruptores, pois os governos presidencialistas escorados 

na maioria do Congresso e dentro dos ditames das eleições proporcionais não 

resistem senão com a criação de benesses aos parlamentares tais como a criação de 
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inúmeros Ministérios e secretarias, causando queda de confiança por parte da imensa 

maioria da população. 

Fato notório é que os cidadãos começam a se organizar para questionar os 

políticos corruptos, como vem ocorrendo desde 2013 aqui no Brasil. 

Os resultados da falta de justa medida, da mediania em todos os seus termos 

são imediatos: inflação e sua consequente e imediata crise econômico-financeira, 

desemprego, protestos e quem sabe queda do governo, mesmo sendo eleito formal e 

democraticamente, pois afinal de contas a economia é o móvel de uma sociedade e 

um governo em descrédito popular, sem apoio do Congresso, bem como protagonista 

de uma economia arruinada poderá levar nosso representante executivo máximo a 

um processo de impeachment. 

Quando a economia vai bem, o governo está bem, e o governo está bem no 

Brasil quando concedidas as benesses aos partidos e parlamentares da chamada 

base aliada que certamente terá como beneficiários os apaniguados e correligionários 

eleitorais de nossos parlamentares em detrimento da imensa maioria da população. 

Necessita-se, dessa forma, o fim da impunidade para corruptos e corruptores 

vez que os recentes escândalos envolvendo parlamentares não são dignos de ter o 

aval do eleitor. 

Há necessidade da criação de meios para combater esse mal, através de uma 

Justiça mais rápida, da prevenção e controle dos atos de corrupção, incluindo os 

casos de tráfico de influência entre os crimes hediondos. 

Constatamos que a corrupção é um fenômeno que nos assola desde o Brasil 

Colônia e é um mal contra o qual devemos combater com inteligência respaldada 

numa legislação direcionada à consecução de benesses sociais, de equilíbrio e de 

igualdade para todos. 

As práticas ilícitas voltadas à corrupção promovem a desigualdade social e 

demonstram que recursos desviados deveriam ser imediatamente repatriados. 

O processo de escolha de nossos representantes é um dos elementos do 

Estado Democrático de Direito e dessa forma somos realmente uma Democracia e 

esta está pautada em seu exercício por duas formas: direta e indiretamente: a) direta, 

nos casos de plebiscito, referendo e a iniciativa de leis; e b) indiretamente, através 

dos representantes escolhidos mediante eleição. 
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Por outro lado, a tão sonhada reforma política poderá ter seu início com a 

proibição de doações eleitorais de empresas a candidatos e partidos políticos, a 

vedação de reeleição, fomentando uma competição política mais igualitária e justa. 

A ideia seria a de que o Estado visto como sistema detenha poder de comando 

sobre o dinheiro e não o inverso. 

Há, entretanto, princípios fundantes na Democracia e que devem escoar 

cristalinos quando do agir mediano pretende-se obter, a igualdade, a Justiça, a 

liberdade e a diversidade de pensamento bem como a participação, todos 

necessariamente voltados a um controle social adequado e não somente a visão 

unilateral dos aportes efetivados durante as eleições. 

Um sistema eleitoral adequado representa a democracia, a legalidade e a 

igualdade de participação de todos, devendo ater-se na: transparência no que refere-

se a bloqueio de investimentos criminosos durante as eleições, tais como o caixa dois 

e o mensalão como exemplos; na melhoria das prestações de contas; no extirpar o 

tráfico de influência; no impedimento eficaz da corrupção política e ater-se na questão 

do incentivo de fortalecimento dos partidos políticos compromissados e voltados ao 

princípio da participação igualitária de seus afiliados e demais cidadãos. 

Por todo o exposto é de se notar que a Ética e suas representações afirmativas 

podem levar-nos a um ideal de financiamento de campanhas eleitorais regradas, não 

totalmente privadas, nem totalmente públicas, mas acompanhadas de perto por todos 

que participarão efetivamente dos pleitos, o que trará a mediana, o bom termo e 

justificará nossa representação voltada ao bem-estar social de todos. 
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