Rio de Janeiro, v. 10. n. 1. Primeiro Semestre de 2020
TRE-RJ

POLÍTICOS
do
FUTURO
ENTREVISTA
“Sempre aprendemos com os jovens”
Luis Fernando Silva
Servidor do TRE-Rj e voluntário do programa
Eleitor do Futuro

ARTIGOS

A importância da formação política no
processo democrático
Por Cristiane Frota
Colaboração, Política e Futuro
Por Plínio Souza

Sub-representatividade feminina na política
brasileira
Por Kátia Junqueira

O Estado e seus limites no pós-pandemia:
por uma nova Governança Pública
Por Filipe Quaresma

A necessária participação dos jovens no
cenário político atual: do narciso ao solidário
Por Ricardo Alberto Pereira

Desinformação e Eleições 2020
e caminhos possíveis

Foto: Ana Volpe/Senado Federal

Por Silvana Batini e Neide Cardoso de Oliveira

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

EXPEDIENTE
Jornalista responsável: Maurício da Silva Duarte (MTb-RJ 16448, folhas 211 do livro 100)
Reportagem: Maurício da Silva Duarte
Design da capa: Juliana Henning Rodrigues
Projeto gráfico: Caroline Aquino da Silva
Diagramação: Juliana Henning Rodrigues
Revisão: Maurício da Silva Duarte

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
Diretora: Desembargadora Eleitoral Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota
Vice-Diretor: Desembargador Eleitoral Ricardo Alberto Pereira
Assessora I: Rita de Cassia de Carvalho e Silva Marques de Abreu
Oficial de Gabinete: Coral Herculano Amim
Assistente III: Fabiano Augusto Leal Carneiro
Analista Judiciário: Alexandre Meira de Oliveira
Analista Judiciário: Juliana Henning Rodrigues

Av. Pres. Wilson, 194-198 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20030-021
ISSN nº 2317-7144

© Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Qualquer parte dessa publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Disponível também em: www.tre-rj.jus.br/eje

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
PRESIDENTE
Desembargador Cláudio Brandão de Oliveira
VICE-PRESIDENTE E
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
Desembargador Claudio Luis Braga Dell' Orto
MEMBROS
Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro
Desembargador Eleitoral Paulo César Vieira de Carvalho Filho
Desembargador Eleitoral Ricardo Alberto Pereira
Desembargadora Eleitoral Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota
SUBSTITUTOS
Desembargador Antonio Carlos Nascimento Amado
Desembargador Peterson Barroso Simão
Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama
Desembargador Eleitoral José Alfredo Soares Savedra
Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira
Desembargador Eleitoral Gustavo Alves Pinto Teixeira
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Titular: Silvana Batini Cesar Goes
Substituto: Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira
DIRETORIA-GERAL
Adriana Brandão
DIRETORA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
Desembargadora Eleitoral Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Conselho Editorial

Profª. Drª Ana Paula Goulart Ribeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Cláudio Brandão de Oliveira
Desembargador Presidente do TRE-RJ

Prof. Me. Bruno Cezar Andrade de Souza
Universidade Estácio de Sá

Claudio Luis Braga Dell' Orto
Desembargador Vice-Presidente e
Corregedor Regional Eleitoral

Profª Drª Danielle Ramos Brasiliense
Universidade Federal Fluminense

Guilherme Couto de Castro
Desembargador Federal Membro titular

Prof. Dr. Francisco Juvêncio Laerte
Magalhães Universidade Federal do Piauí

Paulo César Vieira de Carvalho Filho
Desembargador Eleitoral Membro titular

Prof. Dr. Frederico Franco Alvim
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Ricardo Alberto Pereira
Desembargador Eleitoral Membro titular

Prof. Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira
Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar - PR

Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota
Desembargadora Eleitoral Membro titular

Prof. Dr. Marcio Vieira Santos
Escola de Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro

Antonio Carlos Nascimento Amado
Desembargador Membro substituto

Profª Drª Roberta Maia Gresta
Pontifícia Universidade Católica - MG

Peterson Barroso Simão
Desembargador Membro substituto
Guilherme Calmon Nogueira da Gama
Desembargador Federal Membro substituto

Prof. Me. Volgane Oliveira Carvalho
Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais
Professor Camillo Filho - PI

Jose Alfredo Soares Savedra
Desembargador Eleitoral Membro substituto
Kátia Valverde Junqueira
Desembargadora Eleitoral Membro substituto
Gustavo Alves Pinto Teixeira
Desembargador Eleitoral Membro substituto

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

SUMÁRIO

ENTREVISTA
11

" Sempre aprendemos com os Jovens"
Luis Fernando da Silva
Servidor do TRE-RJ e voluntário no programa Eleitor da Futuro

ARTIGOS
17

"Colaboração, política e futuro"
Por Plínio dos Santos Souza

23

"Comportamento eleitoral feminino: mulheres votam em mulheres?"
Por Aline Rocha Rodrigues

47

"A importância da formação política no processo democrático"
Por Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota

55

"Sub-representatividade feminina na política brasileira"
Por Kátia Junqueira

71

"A necessária participação dos jovens no cenário político atual:
do narciso ao solidário."
Por Ricardo Alberto Pereira

79

"Discutindo o voto eletrônico nos E.U.A.: resultados preliminares de uma pesquisa
em andamento"
Por Ary Jorge Aguiar Nogueira

90

"A possibilidade de liberação das candidaturas independentes pelo STF:
uma análise a partir do Re 1.238.853/rj"
Por Leandro Souza dos Santos Gomes

109

"Alguns aspectos do impacto da mudança do clima nos contratos
no Brasil e em Portugal"
Por Elton M. C. Leme

134

"Colisão\ Coalisão - Qual futuro?"
Por Luis Fernando Silva

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

SUMÁRIO

145

"Compliance Eleitoral (?) para partidos – conformidade para a Democracia?"
Por José Maurício Linhares Barreto Neto e Fernando Henrique Cardoso Neves

169

"A novela do autofinanciamento de campanhas eleitorais"
Por André L. M. Marques

186

"O crime de corrupção eleitoral: aspectos gerais, principais debates e a atuação
dos políticos"
Por Daniel Costa Bento Marinho da Silva

206

"O Estado e seus limites no pós-pandemia: por uma nova Governança Pública"
Por Filipe Quaresma

220

"Desinformação e Eleições 2020: Caminhos possíveis"
Por Silvana Batini e Neide M. C. Cardoso de Oliveira

240

"E-democracy: a democracia direta e a Política do Futuro"
Por Vânia Siciliano Aieta

253

"Papo reto com os políticos do futuro sobre democracia"
Por MaurÍcio da Silva Duarte

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

EDITORIAL

Contribuir para o engrandecimento da cultura
jurídica nacional e internacional com a
democratização do conhecimento e o incentivo ao
debate público é o relevante papel da Escola
Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro – EJE-RJ.
A Revista Justiça Eleitoral em Debate, veículo de
comunicação da EJE-RJ, na tarefa de disseminar a
prática de maior participação do cidadão na vida
social, jurídica e política do país, otimiza o
processo de comunicação entre os diversos
atores do mundo jurídico.
Nessa edição a revista traz como tema central
“Políticos do Futuro”, e propõe a relevante
discussão sobre a maior participação do jovem na
concretização da cidadania, e o processo
democrático brasileiro.

Desembargadora Eleitoral Cristiane de
Medeiros Brito Chaves Frota, Diretora da
Escola Judiciária Eleitoral do TRE-RJ

Não surpreende que haja uma carência de educação política em um país com
problemas graves de representatividade. A não previsão de disciplinas que abordam o
sistema político brasileiro ou a Constituição Federal, no sistema educacional brasileiro,
prejudica ainda mais o quadro de desinteresse do jovem no processo de escolha de seus
representantes.
A aproximação do jovem ao processo eleitoral democrático é de suma importância no
atual cenário de discussões e tem potencialidade de reinventar a política. Assim, a reflexão
propõe uma transformação social, com a possibilidade concreta de intervir na realidade, tão
marcada pelas desigualdades, ao mesmo tempo em que se constitui como um elemento
transformador do próprio sistema representativo brasileiro.
Os leitores apreciarão, ainda, excelentes artigos voltados à reflexão de assuntos relevantes do
direito, e a esta seara soma-se artigo de minha autoria que evidencia a importância da
educação para a cidadania. Brindam-nos o Desembargador Eleitoral Ricardo Alberto Pereira, o
Desembargador Elton Leme, a Desembargadora Eleitoral Kátia Junqueira, Aline Rocha
Rodrigues, Plínio Souza, Ary Jorge Nogueira, Leandro Souza, Luis Fernando Silva,
Maurício Linhares Neto e Fernando Henrique Neves, Filipe Quaresma, Daniel Costa da
Silva, Silvana Batini, Neide M. C. Cardoso de Oliveira, Vânia Aieta e Maurício da Silva Duarte.
Tenham todos uma excelente leitura!
Desembargadora Eleitoral Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota

Diretora da Escola Judiciária Eleitoral
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Entrevista

Luisa Fernando Silva é voluntário dos programas socioeducativos da EJE-RJ

“Sempre aprendemos com os jovens”
Com licenciatura plena em História e cursando Especialização em Politica, Luis Fernando Silva, 53
anos, preferiu seguir carreira no Judiciário eleitoral, opção que o fez ignorar a convocação para tomar
posse na Justiça trabalhista. Chegou a ceder a pressão dos amigos e cursou um período de Direito.
“Diziam que seria melhor para a minha carreira”, recorda. Entretanto, ele gosta mesmo é de contar a
própria história a partir de eventos políticos marcantes. “O fim de minha adolescência coincidiu com o
período final da ditadura, tempo de um Presidente que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do povo”,
brinca. “Fui presidente de centro cívico e não entendia porque não podíamos ser grêmio”, relembra.
Há dois anos como participante do programa de voluntariado dos programas socioeducativos da
EJE-RJ, Luiz Fernando estudou História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, numa época
política efervescente, 1980, ano da fundação de partidos como PT e PSDB. “Havia contato frequente
com Franco Montoro, José Dirceu, Erundina e Suplicy. Tinha um clima de politização no campus, diz.
Nessa época, ele teve também o primeiro contato com a sala de aula. “Naquele tempo, um amigo do
curso de História assumiu cargo num partido e passou as aulas dele do nível médio para mim. Foram
dois anos que lembro com paixão”, afirma o servidor, que chefiava também um Cartório na Capital
paulista, quando descobriu a vocação para lecionar.
Luiz Fernando resume o sentido de levar às escolas o debate sobre a importância da participação
política. “Estar entre os jovens, discutir francamente com eles os processos sociais de inclusão social,
a cidadania, as mudanças e permanências possíveis pela ação política, tudo isso me realiza”, diz o
servidor, que também trabalhou no TRE do Maranhão, onde também participava como voluntário dos
projetos socioeducativos do Tribunal.
“Fiquei lá dois anos, dei cerca de 20 a 25 palestras”, diz. “O melhor é lembrar que vamos ensinar,
mas sempre aprendemos algo com os jovens. É preciso estar aberto à possibilidade de também
aprender, quando entramos numa sala de aula”, ensina o experiente professor e voluntário, que fala à
Revista Justiça Eleitoral em Debate sobre a experiência dele nos projetos socioeducativos da Escola
Judiciária Eleitoral (EJE-RJ) desenvolvidos nas escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro.
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RJED - Por que você de cidiu colaborar como voluntário com os programas
socioeducativos do TRE-RJ?
Luis Fernando Silva - Tenho licenciatura plena em História, é minha formação
acadêmica, dei aula um tempo e o retorno pessoal foi em acordo, até mais, do
que pensava.
Há uma que stão na nossa cultura, onde o jove m te m consciência que de ve rá
fazer o alistamento militar; mas raro o jovem que saiba do alistamento eleitoral,
ainda que obrigatório.
Creio fundamentalmente caber a nós corrigir isto.
RJED - Então você fe z uma e scolha e xiste ncial e política ao se r profe ssor e ao
aderir às ações socioeducativas do Tribunal como voluntariado?
Luis Fe rnando Silva - Baumann dizia que uma de mocracia só se e fe tiva
enquanto tal se tiver um processo permanente de autocrítica, o te mpo todo se
questionar se está sendo democrática.
Somos agentes dela no cotidiano, onde a Justiça Eleitoral tem transparência em
se us proce ssos, proce dime ntos todos e , cada qual e m se u afaze r, constitui a
narrativa deste discurso. A urna eletrônica, em exemplo, é nosso cartão de visita,
seu manuseio é básico entendo como dever/obrigação nossa, seus agentes, por
espírito de corpo, não confundir com corporativismo, zelarmos por sua guarda,
manutenção, inovação, demonstração, educação e uso.
RJED - Em todo mundo de mocrático há uma valorização do voluntariado e m
ge ral. Qual a sua opinião? Existe e ssa re lação e ntre voluntariado, cidadania e
democracia?
Luis Fernando Silva - A política europeia de voluntariado não me parece em si
xe nófoba, e a e xpe riência no e xte rior, ne sse e xte rior que , que iramos ou não,
e nse ja se r nossa matriz cultural, proporciona o plural, a inclusão nas
potencialidade s do outro, o pe rce be r o outro, sua alte ridade já é passo para
cidadania, como apontado pelo filósofo Todorov.
No e ntanto, a e xpe riência pode rá ofe rtar e ncontro com xe nófobos - será
vivência, a partir da qual, de purada, pode rá pe rmitir comportame nto futuro
inverso. Processo sim, democrático. Há, por exemplo, o Programa de Voluntário
da ONU, que ofe re ce ajuda de custo, dura até um ano e ofe re ce vivência e m
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proteção ao meio ambiente, proteção de direitos humanos, promoção de
igualdade de gênero.
Momentânea e excludente, há, circunstancialmente, a proibição de entrada de
brasileiro nos EUA - o que plausível no Estado de Exceção presente nestes
tempos de pandemia, que torna a medida compreensível. Aqui posta para
ilustrar, medidas de exceção não se tornem norma, sob pena de banimento de
políticas de aprendizado-convivência, como o voluntariado.
RJED - Há um debate atual, sobre a formação dos jovens pós-modernos,
marcada por valores do individualismo empreendedor, que gerencia a
própria vida como uma empresa e mede sucesso e felicidade pelas métricas
do alto desempenho. Essa nova individualidade aparece também no jovem
assistido pelos programas socioeducativos?
Luis Fe rnando Silva - Majoritariamente visitamos escolas nas periferias. Há
forte presença de juventude pentecostalista, onde a trilogia produzir, consumir e
enriquecer está em corações e mentes, com jovens acreditando que o seu
espaço de conquista seja de orientação meritocrática. Lembramos que estamos
na quarta etapa da Revolução Industrial, onde máquina produz máquina, e o
desemprego se apresenta, sem pudores.
É tema delicado, verifica-se aumento nas taxas de suicídio e alcoolismo entre
jovens. Há entre nós, palestrantes, o costume do pré-contato com as escolas,
onde tiramos a faixa etária, localização da escola e se querem que
encaminhemos alguma abordagem em andamento por professor da escola.
Se em escola particular, sempre percorro o ambiente da escola, busco o que ela
oferta e aí acho o diferencial com a escola pública.
Eu comento isso com os alunos, a situação privilegiada deles, que tenham
consciência dela. Sim, há a subjetividade no ambiente, no bairro, e, entendo se
exija cuidado maior com a faixa etária.
Há aí diferentes abordagens, respeitando a faixa etária.
RJED - Questões relacionadas à intimidade e privacidade aparecem também
nessas interações com os jovens? Ideologia de gênero, abstenção sexual dos
jovens, uso de drogas ilícitas, violência doméstica, esses temas são
problematizados pelos jovens?
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Luis Fernando Silva - Somos visitantes, há brevidade de tempo em visita única,
cuja presença ilustre se dá na demonstração da urna eletrônica. Transpasso, no
possíve l, violência doméstica, Fe minicídio e

que stõe s de

gêne ro, se mpre

evocando o que seja uma democracia plural e com cidadania plena.
RJED - Quando você ade riu ao programa como voluntário, qual a e xpe ctativas
sobre os conhe cime ntos que você de ve ria se e sforçar por dominar? Basta
ensinar o respeito e compreensão das leis, base do exercício da cidadania?
Luis Fe rnando Silva - A Escola oferta ao palestrante sejam utilizados slides, o
que acaba conduzindo a fala, quando e xibidos. Pre firo a fala, olho no olho,
provocando diálogo. Procuro se mpre je ito e formas novas de instigá-los a
compre e nde r, é fundame ntal ouvi-los. Já aconte ce u de que e u e xplicasse que
somos uma socie dade

contratualista da forma mais lúdica possíve l: e m

de te rmina pale stra, inte rrompi minha fala, disse que e stava com a garganta
seca, e queria a permissão deles para parar por 15 minutos, ir tomar uma cerveja,
e retornar. Pedia que eles se manifestassem.
Claro, não fui tomar a cerveja - não naquela hora, mas das respostas extraídas
os fiz ver como o tempo todo fazemos acordos, o quanto somos uma
sociedade contratualista, cujo contrato que vivemos é o social, com a Constituição
sendo sempre nossa base.
RJED - Um dos princípios pedagógicos fundamentais é o estímulo a
compreender os fatos históricos por uma pluralidade de pontos de
vista. Como você vê essa questão? Os treinamentos oferecidos pela
EJE-RJ abordam esse desafio? Esse é mesmo um cuidado que os voluntários
devem ter?
Luis Fernando Silva - Todo ano temos uma reunião com o corpo diretivo da
Escola, onde abordadas didáticas diversas.
Já recebi orientação, e posteriormente a percebi válida, em, por exemplo,
ao mostrar a evolução social e política da mulher, exemplificar com
deputadas, sendo uma da chamada "esquerda", outra de "direita". Então, sim,
embora visitantes, passaremos um tempo na escola onde o respeito nosso ao
ambiente visitado é fundamental tenhamos uma boa condição de aproveitamento
didático.
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Colaboração, política e futuro
PLÍNIO DOS SANTOS SOUZA
Sobre a autor:
Plínio dos Santos Souza. Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas FGV. Especialista
em Gestão de Recursos Humanos UCAM. Especialista em Prospectiva, Estratégia e Políticas Públicas UNB,
Bacharel e licenciado em Psicologia UFF. Analista de Gestão em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.
Parecerista ad hoc Revista Científica da Faminas.

RESUMO
A colaboração é um constructo de conotação prévia positiva que tem sido
cada vez mais reconhecida nos mais diversos campos. Na Administração
Pública, uma das principais hipóteses desse movimento é a complexidade
dos problemas públicos em um contexto cada vez mais conectado e
restritivo de recursos. A lógica colaborativa perpassa diferentes campos de
conhecimento e rompe com a lógica de comando-controle da linha
hierárquica tradicional e insere a transversalidade, a conexão, as redes.
Neste sentido, pensar a política do futuro é pensar de forma colaborativa. É
aprender a operar nesse novo paradigma que rompe os limites das próprias
organizações e dos próprios Poderes para trabalhar de forma conjunta em
organizações de diferentes naturezas e com a sociedade civil em um
processo de consenso deliberativo. Esta, portanto, é a razão desse ensaio
teórico enfatizar a lógica colaborativa na esfera política como uma atitude
essencial para a construção de uma participação mais efetiva da sociedade.
Palavras-chave: colaboração; política; administração pública; sociedade

ABSTRACT
Collaboration is a construct of positive prior connotation that has been
increasingly recognized in the most diverse fields. In Public Administration,
one of the main hypotheses of this movement is the complexity of public
problems in an increasingly connected and resource-constrained context.
Collaborative logic cuts across different fields of knowledge and breaks
with the command-control logic of the traditional hierarchical line and
inserts transversality, connection, networks. In this sense, to think about the
politics of the future is to think collaboratively. It is learning to operate in
this new paradigm that breaks the limits of the organizations and the
Powers themselves to work together in organizations of different natures
and with civil society in a process of deliberative consensus. This, therefore,
is the reason for this theoretical essay to emphasize the collaborative logic
in the political sphere as an essential attitude for the construction of a more
effective participation of society.
Keywords: collaboration; politics; public administration; society
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1. Colaboração
A colaboração é um constructo de conotação prévia positiva que tem sido
cada ve z mais re conhe cida no campo da Administração Pública. E, e mbora
existam diferentes concepções acerca do termo, por exemplo, ser compreendida
enquanto sinônimo de cooperação (Huxham, 2000). Há uma compreensão geral
de

que

colaborar significa atuar de

forma conjunta para o alcance

de

determinado objetivo em comum. Para fins conceituais, o trabalho adota como
definição de colaboração a compreensão de Thompson e colaboradores (2007,
p. 20):
como um processo que em atores autônomos ou
semiautônomos interagem através de negociações formais e
informais, criando conjuntamente regras e estruturas que
governam suas relações e modos de ação ou de decisão sobre as
questões que os uniram, é um processo que envolve normas
compartilhas e interações mutuamente benéficas.

Assim, na interface entre Administração Pública e Política, a colaboração tem
sido um importante instrume nto para se pe nsar as políticas públicas de forma
de libe rativa através da cocriação incorporando a socie dade

civil e m se u

processo de elaboração.

2. Governança Colaborativa
Para ope racionalizar o obje tivo de scrito acima, a Gove rnança Colaborativa
tem sido adotada enquanto modelo ou referencial teórico, pois guarda algumas
importante s características – funciona na lógica das re de s, é re alizada através
de um proce sso de construção de conse nso sob a ótica de múltiplas parte s, é
uma “governança com propósito” (Martins e Costa, 2017, p. 12), ou seja, com um
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viés prático. Adota-se para fins de compreensão, o conceito mais abrangente de
Governança Colaborativa de Emerson, Nabatchi e Balogh (2011, p. 02) como:
processos e estruturas de tomada de decisões e gerenciamento
de políticas públicas que envolvem pessoas de forma construtiva
em todos os limites das agências públicas, níveis de governo e /
ou as esferas pública, privada e cívica para realizar um propósito
público que não poderia ser realizado de outra forma.

Obse rve que há, e ntre outros, alguns aspe ctos re le vante s na de finição
como a compreensão de que há um propósito público em jogo em que as partes
são interdependentes de forma que o objetivo comum não pode ser alcançado
de outra forma. E o e nvolvime nto das dife re nte s e sfe ras (público, privada e
cívica) na cocriação e no aprimoramento das políticas públicas, dentre estas, a
esfera da política.

3. Colaboração, política e futuro
O de bate sobre a formação cidadã e participação na política do país
levam à reflexão das atitudes ou das posturas esperadas e/ou desejadas para os
políticos. E por que não falar de uma reflexão sobre a própria política brasileira?
Para ajudar na complexa tarefa da resposta à pergunta, acredita-se que a função
política deva possuir uma predisposição ao novo, à abertura de conhecimentos
no campo da Administração Pública, e m se u caráte r mais técnico, e na sutil
inte rface de ssa com outros campos tais como: Dire ito, Economia, Ciências
Sociais entre outros. Para contribuir ne ste se ntido, é e sse ncial que os políticos
do futuro compreendam as principais lógicas que se sobrepõem umas às outras
por determinado período e/ou fundamentam ações no campo da Administração
Pública. As lógicas da hierarquia, do mercado e das redes coexistem e norteiam
e e xplicam conside ráve is açõe s ou políticas públicas. De acordo com Pire s e
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Gomide

(2016, p. 124) “a hie rarquia de signa um princípio marcado pe la

imposição por me io de le is e de e struturas organizacionais”. Já a lógica de
me rcado e stá base ada nas “inte raçõe s e ntre os atore s e base iam e m trocas
autointeressadas que se organizam em relações contratuais, as quais poderiam
ser aplicadas às atividades de governo”. Já as redes se sustentam nas “relações
entre os atores envolvam interdependência, confiança, identidade, reciprocidade
e compartilhamento de valores ou objetivos ...”. Logo, estes são valores cruciais
a

se re m

obse rvados e

corre sponsabilidade

cultivados

para

os

políticos

–

a

ide ia

caracte rizada pe la lógica das re de s – e m que

fragme nta a lógica privado-pública e

de
não

inclui as parte s e nvolvidas como

corresponsáve is pe los obje tivos ou propósitos finais colaborativos. Para
desempenho e promoção dessas ações colaborativas Newman e colaboradores
(2004, p. 203) defendem a exploração de “processos de participação em fóruns
deliberativos - como painéis de usuários, fóruns de jove ns, comitês de áre a desenvolvidos como um meio de incentivar um modo de cidadania participativo
mais ativo e de me lhorar os se rviços (...)”. Na compre e nsão de sse s autore s, o
conte xto político é um pode roso ince ntivo para propiciar a colaboração do
cidadão. Por conse quência, se pode arriscar que a política do futuro de va se r
uma política que e m pe rde r a ce ntralidade no ate ndime nto às de mandas do
cidadão – pre cisa ope rar de forma mais abe rta, mais cone ctada e mais sob a
lógica de redes e da colaboração.

4. Conclusão
Em te rmos de conside raçõe s finais, e spe ra-se que atuais e cre sce nte s
e xpe riências como as de Gove rnança Colaborativa be m como de outras como
Gove rno Abe rto, Laboratórios de Inovação impulsione m e de spe rte m a classe
política para uma outra lógica que passa a impe rar no atual mundo cada ve z
mais cone ctado, volátil e ince rto. Assim de acordo Ne wman e colaboradore s
(2004, p. 217) trabalhar a participação pública através da Gove rnança
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Colaborativa é uma “proposição que

a e xpansão de

novas formas de

engajamento entre Estado e cidadãos pode m ser vistas como uma nova forma
de Governança Colaborativa que pode responder de forma mais prontamente a
socie dade s comple xas, dive rsas e
e sse ncial que

os atuais e

dinâmicas. Em te rmos conclusivos, é

futuros políticos compre e ndam a lógica e

a

importância colaborativa na inte rface e ntre Administração Pública e Política.
Porque a colaboração não pode se r compre e ndida como “último re curso após
as falhas das demais estratégias” – Ansell e Gash (2018, p. 17).
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RESUMO
Objetivando discutir o papel da mulher junto aos certames legislativos, baseado na
Lei nº 9.504/1997 – Lei das Eleições, parágrafo 3º do art. 10, e agregando resultados
das eleições federais dos últimos anos, este artigo analisa se as mulheres votam em
mulheres e os possíveis motivos do comportamento feminino no campo eleitoral. O resultado
das eleições é multifatorial, logo, identificar
os
possíveis
vetores
poderá
esclarecer
resultados e ainda propiciar novas possibilidades de intervenção e investigação. Este
artigo foi elaborado através de revisão de literatura narrativa e análise de dados
secundários (IBGE e TSE), com enfoque nas eleições para presidente, no recorte temporal de
2010 a 2018. Os artigos encontrados tratavam mais do comportamento e fatos
relacionados aos candidatos do que aqueles relativos aos eleitores. Sob tal perspectiva, ainda
são poucos os estudos relacionados as mulheres. Os dados secundários se mostraram
insuficientes para analisar se os votos femininos são relevantes para eleição de outras
mulheres, no quadro temporal analisado. Quanto aos resultados das eleições, após
análise dos artigos desta revisão, se mostraram bastante presentes nos estudos de caso e
artigos sobre o assunto, porém o comportamento dos eleitores ainda se mostra pouco
relevante no volume total das publicações científicas brasileiras, possibilitando por um lado
o aprofundamento de estudos na área e por outro dificultando as pesquisas de revisão.
Palavras-chave: Sororidade; Eleições; Participação feminina; Empoderamento.

ABSTRACT
Aiming to discuss the role of women in legislative events, based on Law No. 9,504 / 1997
- Law of Elections, paragraph 3 of art. 10, and aggregating results from the federal elections
of recent years, this article seeks to analyze whether women vote for women and the
possible reasons for this behavior in the electoral field. The election results are multifactorial, so
identifying the possible vectors may shed light on the results and provide new possibilities for
intervention and research. This article was elaborated through narrative literature review and
analysis of secondary data (IBGE and TSE), focusing on the elections for president, in the
time frame from 2010 to 2018. The articles found dealt more with the behavior and fact
related to the candidates than those related to voters. For women, there are still few studies
related to women. Secondary data were insufficient to analyze whether female votes are relevant
for electing other women in the time frame analyzed. As for the results of the elections, after
the review, case studies and articles on the subject were quite present, but the behavior of
voters is still of little relevance in the total volume of Brazilian scientific publications, allowing
on the one hand the deepening of studies. In the area and on the other hindering the review
research.
Keywords: Sorority; Elections; Female participation; Empowerment.

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

1

INTRODUÇÃO
Historicame nte , a participação da mulhe r na política se guiu um caminho de

batalhas longínquas e conquistas recentes. Até a década de 30, quase 100 anos atrás,
no Brasil, o voto era reduto exclusivamente masculino, tanto nas candidaturas, quanto
no direito ao voto. Podemos citar, como um marco importante da ascensão feminina
no campo eleitoral, o movimento das sufragistas, mas ele não foi um evento isolado,
fazendo parte de um constructo ainda em processo (HAHNER, 2003).
Embora o dire ito ao voto e de se apre se ntar como alte rnativa ao e le itorado
te nha sido conquistado, torna-se

ne ce ssário discutir os dive rsos aspe ctos da

re pre se ntação fe minina pouco e xpre ssiva, tanto no Brasil, quanto no mundo. Não
some nte o ace sso a financiame nto e le itoral, e spaço nas discussõe s e de bate s e o
cumprime nto da cota por gêne ro de cide m os re sultados (SILVA, 2014, JUNCKES,
2015). A questão, no sentido de quem vota em quem, parece ter grande relevância e
ainda é foco de parcos e studos, e me nos ainda quando se trata de e m que m as
mulheres votam (JORDÃO, 2010; AVELAR, 2013).
Num mundo amplo e

díspar, as batalhas se

mantém ativas, mas as

conquistas se arrastam: as finlande sas passaram a votar e m 1906, as brasile iras e m
1932, as cidadãs da África do Sul some nte e m 1993 e quase onte m, e m 2011, as
mulhe re s sauditas passaram a te r dire ito a voto (TSE, 2014, SILVA, 2014). A lacuna
e ntre a conquista do dire ito de voto fe minino mundial é grande, transitando de
maneira mais enfática entre 1890 e 2011 (KARAWEJCZYK, 2013). Porém esta conquista
ainda não garante a plenitude de direitos, nem tampouco, no Brasil, a cota de gênero
garante acesso igualitário ao legislativo (JUNCKES ET AL, 2015; BOLOGNESI, 2012).
A batalha fe minina não figura some nte e m re lação ao voto, e me smo ne ste
tocante se trata de sua própria e xiste ncia, com foco na ple nitude de sua cidadania
(GRESTA, 2019). As lutas da classe

fe minina, historicame nte

se mpre

foram

inte rligadas, com re laçõe s e ntre trabalho, dire itos civis e dignidade (DAVIS, 1981).
Uma busca clara para deixar de ser tratada como uma cidadã de 2ª classe (GRESTA,
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2019) e participar de forma ativa nas decisões que refletem, de maneira muitas vezes
abusiva, e m se u dia-a-dia. As batalhas re lacionadas ao fe minino configuram-se,
então, como seu “ser e existir” no mundo de maneira ampla e irrestrita, assim como já
acontece entre os homens.
A Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997, conhecida como a Lei das Eleições
re gulame nta que stõe s re lativas ao ple ito e le itoral a nível Federal, Estadual e
Municipal. Nas questões de gênero, o artigo 10, parágrafo 3º traz a seguinte redação:
Do

número

de

vagas

resultante

das

regras

previstas

neste

artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009). (BRASIL, 1997, não paginado, grifo nosso)

Ainda que a le i e stipule ce rta he te roge ne idade re lativa a distribuição do pode r
político, vetores como gênero, raça e classe social ainda representam uma importante
estratificação legislativa mundial (SILVA, 2014; ARAÚJO, 2010). Ressaltando que a lei
prevê, mas não garante o atingimento dos 30% estipulados nas eleições.
O voto re pre se nta um dos pilare s da cidadania e da democracia, sendo seu
e xe rcício mais explícito, porém não se re stringe a e le (GRESTA, 2019). Que stõe s de
gênero abarcam as relações de poder, com reflexos entre quem vota, quem decide e
quem recebe o resultado das decisões ou ainda, das não decisões da agenda pública
(ARAÚJO, 2010). Numa população que te m uma e quidade numérica na divisão
demográfica entre os gêneros (IBGE, 2018) (FIGURA 1), a não existência de equidade
e m outras áre as re pre se nta uma violação aos dire itos das mulhe re s de e xistir de
acordo com sua representatividade.
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FIGURA 1 – ESTATISTICAS DEMOGRÁFICAS POR GÊNERO NO BRASIL –
1980 A 2018
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FONTE: A Autora, 2019, com dados do IBGE, Censo Demográfico 1980, 1991, 2000, 2010
e Estimativa da População 2018.

Segundo Davis (1981), numa reflexão sobre as condições humanas de gênero
e raça, “a clivagem entre economia doméstica e economia pública, provocada pelo
capitalismo industrial, instituiu a inferioridade das mulheres com mais força do
que nunca. Na propaganda vigente, ‘mulher’ se tornou sinônimo de ‘mãe’ e ‘dona de
casa’, termos que carregavam (e ainda carregam, segundo a articulista) a marca
fatal da inferioridade” (p. 25). Podemos então estabelecer uma relação clara da
posição feminina que vem se desenhando no decorrer da história (BRASIL, 2015;
MATOS, 2010).
Esta posição se reflete na política, tanto em relação aos votos, quanto
nas candidaturas. As mulheres votam e neste aspecto representam a maioria
(JORDÃO, 2010). Por outro lado, tenderiam a não eleger outras mulheres por não
enxergar que possam ser ocupantes de cargos para além do âmbito doméstico?
Forte traço do patriarcado refletido na administração pública, que traz o papel
do homem como aquele que cuida, estando fora de casa, e provê aos que em casa
ficam (BARREIRA & GONÇALVES, 2012; COSTA, 2010; BRASIL, 2015; OSTOS, 2012).
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Além das poucas opções para que se vote em mulheres, agregadas a outras
questões, a conta pende para a maior representatividade masculina no campo político
(BOLOGNESI, 2012; JUNCKES, 2015), com tentáculos para além de candidatos eleitos,
mas com dominância em esferas influenciadoras do eleitorado.
O lugar da mulher era visto como o da mãe perfeita, da proteção no
âmbito do lar, “seu lugar era em casa, nunca, é claro, na esfera política” (DAVIS, 1981
p. 45). Historicame nte e com re fle xos claros poste riore s, a luta da mulhe r e scrava
e

das sufragistas teve seus entrelaces, mas não finalizou da mesma maneira

(DAVIS, 1981). Se ndo assim, falar da mulhe r não é falar de todas as mulhe re s.
Me sclando as questões de raça e classe social, temos entraves ainda mais graves
na conquista do desenvolvimento como liberdade para as mulheres (SEN, 2010).
Quando, nos dias atuais, avaliam-se as re de s de financiame nto e le itoral
relacionadas as mulheres, Junckes et al (2015) apontam para exclusão, isolamento e
marginalização feminina no processo. Este fato gera, “reduzidas chances de sucesso
nos ple itos” (p. 26). A e sfe ra do e mpode rame nto não pare ce se r suficie nte para
re solve r tal e quação, te ndo sido absorvida como uma causa mais pe ssoal, ainda
re lacionada ao ambie nte de trabalho, de aparência e idade , do que de classe .
Empodera-se a mulhe r, mas pouco empoderam-se os coletivos femininos, e ainda,
não se

inte rcalam e sse s movimentos. Entra e ntão e m voga, possive lme nte , as

questões de sororidade, comparadas aos mecanismos de fraternidade masculinos.
Se gundo Horochovski (2008, p. 9), pode mos compre e nde r o significado da
e xpre ssão Empode rame nto e

re lacioná-la com a re alidade

e

militância do

empoderamento feminino:

Empoderar é fazer com que indivíduos, organizações e
comunidades ampliem recursos que lhes permitam ter voz,
influência e capacidade de ação e decisão, notadamente nos temas
que afetam suas vidas, em diversas esferas, de maneira formal ou
informal. [...] Como resultado, o empoderamento, apesar de não
ser uma dádiva, necessita quase sempre da intervenção de
fatores externos, o que aponta para as ações concretas de
compreender o fenômeno e intervir na realidade.
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[...] no que concerne aos estratos de menor status
tomarem
consciência
das
socioeconômico,
implica
estes
injustiças de que padecem e passam a lutar para aumentar sua
autoestima, autoconfiança, participação nas decisões que
afetam suas vidas e independência econômica (2008, p. 9).

Autoestima e autoconfiança parecem estar presentes na agenda do empoderamento
feminino, porém as participações nas decisões se mostram mais presentes em âmbito
não legislativo.
O núme ro de candidatas aos ple itos te m aume ntado, ainda que se gundo
dados do TSE (2014) em muitos casos não chegue aos 30% mínimos estipulados por
lei. Da mesma forma o número de eleitoras tem crescido (FIGURA 2), podendo então
sugerir que com mais mulheres concorrendo e mais mulheres votando, os resultados
pudessem ser diferentes do que os atingidos nas últimas eleições (PORTO, 2000). Se
le varmos e m conside ração as e le içõe s fe de rais, foco dos dados analisados ne ste
artigo, o panorama se mostra dife re nte . Te ndo candidatas nas e le içõe s fe de rais nos
anos de 2010, 2014 e 2018, te m-se a vitória de uma mulhe r e m duas de las, se ndo o
caso da Presidente Dilma Rousseff (JORDÃO, 2010).

FIGURA 2 – PORCENTAGEM DE ELEITORES TOTAIS E POR GÊNERO
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FONTE: A Autora, 2019, com dados do TSE.
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Mas quando nos e spraiamos pe los re sultados ge rais das e le içõe s fe de rais,
e staduais e municipais, para outros cargos que não a Presidência, os núme ros
mudam assombrosamente e as mulheres passam a figurar de maneira menos do que
mínima nas cadeiras dos Poderes Executivo e Legislativo (FIGURA 3 e FIGURA 4). O
Brasil se e ncontrava, e m 2014, como o 156º país no ranking da participação
das mulheres na política, num total de 188 paíse s (TSE, 2014). Dados que
re ve lam que

e stamos muito aquém das possibilidade s de

participação e

cidadania as mulhe re s, interferindo inclusive na noção de democracia que esta fatia
expressiva da sociedade tem em relação a suas ações e possibilidades de
representação.

FIGURA 3 – CRESCIMENTO FEMININO NA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA
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Fonte: TSE, 2016.
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FIGURA 4 – PORCENTAGEM BRASILEIRA DE MULHERES NA POLÍTICA
Senado
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FONTE: A Autora, 2019 com dados do TSE (2016).

Parte da lacuna neste sentido, parece se pautar no texto da Lei, que solicita
participação de no mínimo 30% de um dos gêneros nas candidaturas, mas não
pode prever se este percentual será atingido nos resultados das eleições. Logo,
temos um aparato jurídico que não conse gue dar conta de uma que stão que se
re fle te na ocupação das cadeiras governamentais e na falta de representatividade
das mulheres na política brasileira (FIGURA 5).
FIGURA 5 – NÚMEROS DE PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA POR GÊNERO

FONTE: Revista Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, 2015
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A correlação entre diversos fatore s que promovem o desenvolvimento (SEN,
2010) e que se mostram mais fráge is quando se trata do e xistir fe minino no mundo,
pode auxiliar nesta equação. Acesso a estudo, trabalho, equidade de salários, índices
de violência por gêne ro, tripla jornada, e ntre s outros, asseguram à mulhe r me nor
participação tanto e m te rmos de e le gibilidade quanto nas possibilidade s de de cisão
de voto (SILVA, 2014, SALGADO, 2015).
A Le i dos Partidos Políticos (Le i n° 9.096/1995), traz e m se u te xto tre chos
privile giando a promoção e difusão da participação fe minina na política (BRASIL,
1995), mas ainda assim não garante a ocupação das vagas (BRASIL, 2014), da mesma
forma que a Le i das Ele içõe s também não o faz. Como se não bastasse o ce nário
desolador, o panorama tende a se perpetuar na medida em que tramita no Congresso
Nacional, o PL n.º 2996/2019, de autoria da De putada Fe de ral Re nata Abre u –
uma das poucas re pre se ntaçõe s fe mininas ne ste

local (Pre side nte

Nacional

do Podemos/SP), tendo por objetivo principal alterar o texto da lei, sugerindo-se
que: “o grupo majoritário – homens – não pe rde ria candidaturas caso a
le ge nda não conseguisse preencher 30% das vagas com mulheres2.”
Num ambie nte

prioritariame nte

masculino, home ns ocupam a maioria

absoluta dos cargos legislativos do país (TSE, 2014), logo, importa pensar na criação
de

propagandas, planos de

gove rno e

outras e stratégias efetivas que

possam

alavancar a participação feminina na política (PORTO, 2000; OSTOS, 2012; JORDÃO,
2010). Porém com a he ge monia masculina, as dificuldade s de criar e imple mentar
estes itens parece mais uma das barreiras a ser ultrapassada para que as mulheres
possam mudar a realidade política brasileira (BRASIL, 2014; PANKE, 2016).
A criação de políticas públicas (FIGURA 6) que tenham seus olhos voltados a
re alidade das mulhe re s pode se r um dos fatore s que contribue m para participação
feminina no campo eleitoral, caso da criação da Se cre taria de Políticas para as
Mulhe re s (SPM) do Ministério das Mulhe re s, da Igualdade Racial e dos Dire itos

2

Notícia veiculada pela Revista eletrônica Carta Capital, sob o título: PL quer alterar lei de cotas para mulheres e deixar partidos
sem punição. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/pl-quer-alterar-lei-de-cotas-para-mulheres-e-deixarpartidos-sem-punicao/ Acesso em 23.set.2019
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Humanos, criada num governo feminino. Porém sabe-se que há uma descontinuidade
de políticas em trocas de mandato, tornando difícil que estas políticas sejam avaliadas
quanto à sua e fe tividade , ficando a ve rificação dos avanços no campo e mpírico, de
curto prazo, com estabelecimento débil de efetividade e inter-relações.

FIGURA 6 – ESTÁTISTICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO PÚBLICO
FEMININO

Fonte: IBGE, 2009/2018.

O lançame nto de mate rial orie ntador sobre a situação da mulhe r na política
pode se r um e xe mplo de ssas açõe s e m benefício da divulgação e promoção do
fe minino no le gislativo. O livre to “+ Mulhe r na Política” foi um marco como
docume nto proble matizador do pape l da mulhe r nas e le içõe s, se ndo e laborado por
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mulheres legisladoras e efetivado como uma das propostas de uma candidata mulher,
em seu mandato, Dilma Rousseff.
Alguns

tre chos

de ste

mate rial

me re ce m

de staque

na

difusão

da

problematização da participação feminina em eleições:

São três os dispositivos legais que preveem cotas de gênero: a
determinação do preenchimento de 30% de gênero diferente nas
vagas de candidaturas, a aplicação de 5% do Fundo Partidário
em ações de capacitação de mulheres e a utilização de 10% do
tempo de propaganda partidária em TV e rádio para promover e
difundir a participação das mulheres na política. Preliminarmente
destaca-se que a legislação não prevê qualquer punição aos
partidos políticos que não cumprem tais dispositivos legais (BRASIL,
2014, p. 31).

Ainda que

a re alidade

brasile ira possa parecer assoladora, e

que stõe s

re lacionadas ao de se nvolvime nto possam se r e le ncadas como de cisivas para
mudanças nas relações de poder e gênero (SEN, 2010), um fato interessante pode ser
trazido a e sta que stão. Os rankings de

paíse s de se nvolvidos de monstram

discrepâncias, com menor participação feminina ao redor do Mundo (SILVA, 2014). A
equação parece ter mais elementos do que os elencados de maneira primária.
Em contrapartida a este fato, pode-se destacar que no Reino Unido existe a
adoção voluntária de cotas para gêne ros (JUNCKES, 2015; SILVA, 2014), o que
de monstra que é ple name nte alcançáve l a isonomia de home ns e mulhe re s aos
cargos e le tivos como um e le me nto propulsor da re pre se ntatividade

do gêne ro

feminino no mundo. Ainda que no Reino Unido não vigore o sistema presidencialista
adotado pelo Brasil, o Parlamentarismo Britânico esteve sob o comando de Margaret
Thatcher no período compreendido entre os anos de 1979 a 1990.
Paíse s afe gãos, marcados no ocide nte pe la conce pção de re troce ssos nas
conquistas femininas, tem números maiores de mulheres no legislativo do que outros
nos quais o se nso comum intui uma maior e quidade de gêne ro (SILVA, 2014;
JORDÃO, 2010). Ficando cada ve z mais claro a e xte nsão de fatore s que ge ram o
desenvolvimento e a equidade de gênero na política.
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Quanto as decisões de voto femininas, podemos destacar o seguinte trecho,
sobre pe squisas de opinião e m ple itos ante riore s, re lacionados as mulhe re s: “As
e le itoras de moram mais para e scolhe r candidatos e costumam de cidir de olho nas
propostas, e spe cialme nte as que abordam se rviços públicos, algo que se torna
evidente apenas após o início da campanha na TV” (El País, 2018). Fato mencionado
também por Jordão (2010) com re lação as últimas e le içõe s, dife re nciando e ste
comportame nto do masculino, que

normalme nte

e le nca que stõe s partidárias e

econômicas para decisão, que é tomada nos primeiros momentos do pleito.
Outro fato inte re ssante da pe squisa me ncionada acima, é o de que as
mulheres, não podendo votar no candidato de sua preferência, preferiam Marina Silva,
re latando que “é que m mais cre sce de ntre as mulhe re s que de claram votos na
ausência de Lula (até 17% se m Lula ante 11% com e le ) ” (El País, 2018). Dado o
resultado da eleição, com a vitória de um candidato masculino, não vinculado a uma
vice candidata, pode mos pe rce be r a grande gama de fatore s que a de cisão das
eleitoras tem. Provavelmente não podendo ser apontado como apenas uma questão
de gêne ro, numa prime ira instância, mas apontando re fle xos de ssas que stõe s por
outros vieses, como acesso, financiamento e fortes características do patriarcado na
sociedade brasileira.
A pesquisa relacionada as decisões de voto das mulheres, realizada em 2010
pela ONG Patrícia Galvão 3, entidade de estudos políticos, relata a maneira criteriosa
pe la qual o proce sso de cisório das mulhe re s ocorre (JORDÃO, 2010). Estando as
me smas mais re lacionadas a políticas públicas, principalme nte aque las que possam
alavancar de maneira consistente sua qualidade de vida (saúde, trabalho e educação),
e nquanto home ns te nde m a se r conquistados pe los candidatos através do viés
econômico.
Que stão bastante inte re ssante quando pe nsamos no libe ralismo e conômico
de monstrado pe la campanha do candidato ve nce dor nas e le içõe s de 2018, cujas

3

Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/politica/noticias-politica/o-poder-do-voto-feminino-fatimapacheco-jordao/ Acesso em 15 ago 2019.
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pesquisas (Pesquisa Ibope 1º turno 4; Vox Populi 5; DataFolha 6, 2018) demonstraram ter
menos da metade de adesão do público feminino em intenção de votos, além da falta,
na referida campanha do candidato de questões relacionadas a agenda feminina.
Por outro lado, Panke (2016) traz as propagandas e a construção da mulhe r
candidata com forte pressão para que posturas masculinizadas sejam assumidas para
que se possa galgar votos dos eleitores mais conservadores. Ainda que as questões
relacionadas aos interesses das eleitoras sejam citadas, sempre voltados as políticas
públicas que possam fomentar a ascensão feminina na sociedade.

2

METODOLOGIA
Se gundo Rothe r (2007) artigos de re visão de lite ratura, são uma mane ira de

de se nvolve r uma pe squisa utilizando fonte s de

informaçõe s para obte nção de

re sultados de outras pe squisas, com o obje tivo de fundame ntar te oricame nte um
objeto. Estas revisões deverão seguir protocolos definidos e os mesmos devem ficar
claramente relatados, para que possam ser reproduzidos.
Este artigo tratou de uma re visão de lite ratura narrativa e análise de dados
se cundários prove nie nte s do Instituto Brasile iro de Ge ografia e Estatística (IBGE) e
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram utilizadas bases de dados e portais de busca
integrada, com as palavras-chave e ope radore s boole anos: e mpode rame nto AND
e le içõe s AND mulhe re s, “participação das mulhe re s” AND “e le içõe s brasile iras”,
sororidade

AND e le içõe s e

votos AND mulhe re s e

comportame nto AND

eleitoral/eleições AND feminino/mulheres.
As bases de dados referenciais e bases de dados de textos completos e portais de
busca inte grada utilizadas foram: Lilacs, Scie lo, Portal da Cape s, Sociological
Abstracts e DOAJ. Os artigos encontrados estavam mais relacionados as questões de
e le gibilidade das mulhe re s do que fatore s re lacionados aos movime ntos ou motivos
4

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/26/datafolha-de-25-de-outubropara-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-regiao-religiao-e-orientacao-sexual.ghtml Acesso em 16 ago 2019
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influenciadores do voto fe minino. Em alguns dos artigos foram e ncontrados tanto
informaçõe s sobre pote ncialidade s e dificuldade s para a candidatura e e le ição das
mulheres, quanto a perspectiva da mulher votante na tomada de decisões.
Não foi escolhido um recorte temporal, tendo em vista que artigos que avaliassem
o comportame nto e le itoral fe minino de sde

o sufrágio pode riam inte re ssar para

promove r um panorama histórico do assunto. O re corte ge ográfico e scolhido foi o
Brasil, já que procurou-se e studar o comportame nto das e le itoras brasile iras, se m a
pre te nsão, ne ste mome nto de traçar comparativos com e le itoras de outras naçõe s.
Foram re alizadas pe squisas e m português, inglês e e spanhol, de sde que os artigos
publicados ne stas línguas tratasse m da re alidade

das e le itoras brasile iras, e m

território nacional.
Foram encontrados 320 artigos no total, somando-se todas as bases de pesquisa
referidas. Após leitura do título, foram selecionados 90 artigos para leitura do resumo
e

poste riorme nte

foram se le cionados 19 artigos e

docume ntos para le itura

e xploratória, e stando e ste s contidos nas re fe rências bibliográficas. Constam ne sta
pe squisa ainda outros documentos, notícias prove nie nte s de portais jornalísticos e
leis referentes ao assunto discutido e os mesmos também constam nas referências.

3 DISCUSSÕES
Silva (2014) aponta os métodos e le itorais7 como maiore s ce rce adore s das
mulhe re s (e outras minorias) na e sfe ra pública, e ainda, o fato de que na falta de
informações que possam auxiliar o eleitor, de maneira geral, a decidir por seu voto, há
uma te ndência na manute nção do status quo re lacionado ao pe rfil dos candidatos.
Tendo um maior número, historicamente eleito, de homens, a manutenção ou escolha
por pe rfis com os quais os e le itore s e stariam acostumados, le varia a votos
majoritariamente em candidatos masculinos.
Juncke s e t al (2015) assinalam o financiame nto e le itoral, e m e spe cífico o
ace sso a e le , como a principal inte rfe rência para que a porce ntage m fe minina de
7

Para melhor compreensão do termo “métodos eleitorais” ver Silva, 2014, citado nas referências deste artigo.
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cargos eleitorais seja menor. Elencam que a relação entre o poder do candidato em
conseguir financiamento e sua elegibilidade são consignadas, tornando assim os mais
e le gíve is os mais financiáve is. Ainda que a taxa de re torno de votos e m re lação aos
investimentos seja maior em mulheres, isso não garante o acesso ao maior volume de
investimentos em candidaturas femininas.
Colomer (2004) esclarece sobre as diferenças entre o sistema eleitoral 8 e as
regulações eleitorais, sendo a primeira maior influenciadora do que a segunda. Mas,
Silva (2014) adverte que o sistema eleitoral é definido e modificado pelo próprio corpo
le gislativo, como “conse quência das de cisõe s de partidos políticos que te nde m a
de libe rar e m inte re sse próprio” (p. 120). Se ndo e ste s inte re sse m majoritariame nte
compostos por home ns, se rão possive lme nte e ste s dire cioname ntos do siste ma, na
manutenção do status quo. Fato elencado por Pal (2016) que alerta que após eleitos, o
comportamento muda e a tendência a alterar leis eleitorais em benefício partidário ou
próprio aumenta.
No Livreto + Mulher na Política! (Brasil, 2014) publicado pelo Senado Federal
e Câmara dos Deputados Federal em parceria com a Procuradoria Especial da
Mulher e

a

Bancada

Fe minina

da

Câmara

dos

De putados,

os

motivos

para baixa representatividade feminina no Legislativo desviam das expressões de
senso comum como “falta de inte re sse político”, “mulhe r não vota e m mulhe r” e
“se m vocação”, te ndo suas raíze s e m que stõe s “sociais, políticas, culturais e
e conômicas” (p. 36).
Dawood (2012) nos traz reflexões que podem ser correlacionadas às citadas
acima e de mane ira análoga, aplicá-las à participação das mulhe re s na política. Ela
cita que

há uma pre ocupação e xace rbada com a garantia das de mocracias e

processos eleitorais democráticos e baixa atenção aos atores políticos e seus meios
de manute nção do pode r, logo a nature za individual não se faria válida, pois estes
8

Siste ma eleitoral é um conjunto de regras que determina como se rá a eleição do país, dando diretrizes para o eleitor faze r as
próprias escolhas. O sistema também define a forma como serão contabilizados os votos a serem transformados em mandato, no
Le gislativo ou no Exe cutivo. Um siste ma e le itoral impacta dire tame nte na organização partidária de um país, produzindo
agre miaçõe s com mais ou me nos pode r e importância na organização política; impacta na e stabilidade de gove rno; pode
responsabilizar mais os representantes individuais ou mais os governos e os partidos; pode dar mais espaço para minorias ou, por
outro lado, pode barrar-lhes o acesso (BRASIL, 2014).
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fatores atuam de

acordo com uma e strutura, logo, ne ce ssitam de

e struturais para agir de

mudanças

mane ira mais democrática, influe nciando inclusive

no

aumento de representatividade feminina.
O livre to “+ Mulhe r na Política” e lenca ainda os principais fatore s para tal
fato: a e le vada carga de trabalho, com a tripla jornada; o caráte r machista da
sociedade; o domínio masculino dos partidos políticos; a ineficiência dentro do atual
siste ma brasile iro de cota nas listas de candidaturas; a baixa alocação de re cursos
nas campanhas das mulhe re s; a falta de punição aos partidos que não cumpre m a
legislação; a falta de formação e de campanhas de conscientização. Coadunando com
a pre missa de que o voto é multifatorial e que são dive rsos os e le me ntos que
impedem a equidade de gêneros na política, tanto na relação com candidatas quanto
na relação com eleitoras.
A pulverização atual das causas ditas feministas pode ser apontada como um
fator de te rminante para que a participação das mulhe re s se ja pouco e xpre ssiva
(Brasil, 2015). Quando falamos de mulhe re s, dificilme nte conse guire mos abarcar
todas as mulhe re s, os subgrupos fe mininos re lacionadas a causas distintas, como
LGTB+, ne gras, e vangélicas, de dire ita, de e sque rda, e ntre outras, de nota a falta de
consonância e ainda, de coalisão entre a classe feminina numa luta mais ampla e que
possa be ne ficiar todas as mulhe re s, e m re lação à participação e le itoral. O
e mpode rame nto dispe rsivo, ne ste se ntido, causa a individualização e conse guinte
diminui a homogene ização ne ce ssária à re pre se ntatividade do e spe ctro fe minino no
cenário político brasileiro para alçar a devida isonomia eleitoral.
Dados coletados por Junckes et al (2015, p. 32) apontam para uma situação de
anonimato e exclusão dos meios para dar visibilidade a candidatura das mulheres, o
baixo financiame nto, quando comparado aos valore s de financiame nto de stinados
aos home ns. Os financiame ntos são duas ve ze s maiore s para o gêne ro masculino,
permitindo investimentos em propaganda, viagens e outros meios de divulgação que
se tornam inviáveis para as mulheres.
Logo, se usarmos um pe nsame nto de dutivo, as mulhe re s não te riam como
votar e m mulhe re s por não pode r ide ntificar as candidatas por me io da campanha
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eleitoral ampla e ainda, sendo a campanha um dos fatores já citados como decisório
na escolha eleitoral das mulheres.
Sendo assim e segundo Jordão (2010), se o número de mulheres concorrentes
aos pleitos é sempre em menor número do que os homens, não conseguindo sequer
atingir o mínimo de 30% estabelecido por lei, ainda que as mulheres votantes estejam
em maior número, as escolhas se afunilam, gerando votos femininos para candidatos
masculinos. Não se trata de um re ducionismo de fatore s para o voto final, pois
considera-se que este fato é uma das possibilidades para a equação multifatorial que
é o voto, mas deve ser considerada e sugestão para estudos posteriores.
As re laçõe s e ntre chance de suce sso e financiame nto ficam claras no tre cho
abaixo:
Há fatores encadeados que produzem uma razão numérica pela qual
há praticamente 10 homens para cada mulher entre os candidatos
mais centrais e influentes na rede, os quais apresentam
melhores perspectivas eleitorais, além de maiores receitas e número
de doações. Tal razão é muito próxima das proporções de homens
eleitos para mulheres eleitas nos últimos pleitos (JUNCKES, 2015, p. 43).

Ate ntando para uma possíve l inte r-re lação e ntre

o inve stime nto mone -

tário na campanha e as chances de vitória nos pleitos.
A abe rtura dada pe los partidos para a participação das mulhe re s pare ce
influenciar tanto as possibilidades de elegibilidade quanto as opções de voto. Feitosa
(2012), e m sua pe squisa re lacionada aos aspe ctos fe mininos nas que stõe s políticas,
nos guarnece com o fato de que os partidos políticos são os mais resistentes quanto a
participação da mulhe r no ambie nte e le itoral. Nas disputas e le itorais, as conquistas
femininas, muitas vezes, são interpretadas como derrotas masculinas. A cada mulher
ativa, votante e elegível, um homem precisa ceder espaço.
O tre cho abaixo e lucida de mane ira bastante ve e me nte a diminuição das
possibilidade s no que diz re spe ito a cidadania fe minina, que ne ste mome nto se
expressa através não só no ato de poder votar, mas de ser eleita:
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Aventa-se que, não obstante o acréscimo no número de
candidatas, as mulheres ainda figuram como um grande
contingente das candidaturas pequenas. São, em sua maioria
candidaturas pouco competitivas e recebem pouco ou nenhum apoio
de seus partidos, inclusive no momento do registro. Os
procedimentos formais e burocráticos foram, em grande
medida, responsáveis por tamanho número de impugnações. Sem
contarem com assessoria jurídica, seja para providenciar toda a
documentação requisitada pelos tribunais, seja para interpor
recursos e seguir na competição eleitoral, os critérios objetivos
formais acabaram por inviabilizar muitas candidaturas (Feitosa, 2012,
p. 144)

Nas eleições de 2010 e 2014 a lógica do masculino, personificada no resultado
das eleições, se inverteu. Tivemos então a eleição da primeira mulher para ocupar o
mais alto cargo do Pode r Executivo Brasile iro. Dados como núme ro de votos por
gêne ro pode riam comprovar a pre missa de que mulhe re s votam e m mulhe re s. Fato
que só pode ser deduzido, já que em termos de eleitorado, homens e mulheres quase
se igualam nas estatísticas e o voto secreto não permite uma demografia do voto por
gêne ro. Some nte as pe squisas de inte nção de voto traze m e sta informação, mas
trabalhar com e stas informaçõe s pode ria forne ce r um panorama duvidoso sobre o
real voto de cada um dos gêneros.
Nas pesquisas presidenciais da eleição de 2018, de 13 candidatos, apenas duas
mulhe re s e stavam e ntre as opçõe s de e scolha. Já no se gundo turno, não havia
ne nhuma re pre se ntação fe minina, e xce to a candidata a vice -pre sidência Manue la,
disputando junto a Haddad. Pesquisas do site DataPoder360 9, veiculadas pelo jornal
El País, referiram a indecisão das mulheres e a tendência de que as decisões de voto
femininas carecem de tempo de maturação após obtenção de informações adquiridas
através dos meios de comunicação e propaganda eleitoral. Esta informação corrobora
com o fato de que , te ndo me nos financiame nto e me nor te mpo de propaganda,
de vido a sua me nor e xpre ssividade política, as chance s de se re m e scolhidas (das
candidatas), por outras mulheres, é então diminuída.
9

Pesquisas disponíveis em www.poder360.com.br. Reportagem do jornal El País, disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/06/politica/1528296298_833121.html Acesso em 21 de set. de 2019.
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O estudo de Bohn (2008) sugere que o fator “gênero” não é um empecilho, ou
ainda, um fator decisivo na escolha por candidatos, sendo outros fatores como
ideologia, publicidade, entre outros capazes de gerar mais votos. Já a Revista do
Observatório Brasil de Igualdade de Gênero aponta o forte traço do patriarcado, ainda
hoje, como um empecilho ao crescimento nos números de participação política
feminina (BRASIL, 2015). Citando ainda, em artigo escrito por Patrícia Rangel, que “o
sistema político brasileiro ainda se mantém impermeável às suas demandas por
igualdade de direitos e insensível às transformações que o feminismo operou na
sociedade” (BRASIL, 2015, p. 17).
Dados coletados em survey de eleitores apresentados em Avelar (2013) e
Matos (2010) trazem grandes elucidações sobre conservadorismo e as decisões de
votos relacionadas a gênero, trazendo correlações entre o grau de escolaridade das
mulheres e a tendência a menor conservadorismo em questões não relacionadas ao
viés econômico.
Em outra pesquisa realizada no mesmo trabalho (AVELAR, 2013), uma análise
acerca da eleição de Dilma propõe uma visão a respeito da influência de Lula, sua
articulação política e fator agregador na campanha da candidata como maior fator
para o resultado do pleito. Sendo os trabalhos contidos neste compilado os que
trouxeram mais informações acerca do eleitorado e não somente das candidatas e
legislações correlatas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luta pela sobrevivência, contra a violência relacionada ao gênero, os baixos
salários, as oportunidades não equânimes, a ampla jornada de trabalho (tanto fora
quanto dentro do domicílio), o acúmulo de responsabilidades pessoais e
sociais, levam a mulher a despender pouco tempo para questões políticas. E quanto
menor o poder aquisitivo e status social, maior a dificuldade de acessar meios de
participar nas decisões do país, principalmente na esfera política.
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A maioria dos autore s cita a re forma política como um caminho para a
construção da e quidade

e

avanços na re pre se ntação fe minina na política.

Aprofundam-se em países que tem sistemas políticos outros (alternância de gênero,
por e xe mplo) e nos quais a re pre se ntatividade é maior e ntre as mulhe re s para
justificar a reforma. A mudança das cotas de candidatura por cotas de representação
pode se r uma saída. Mas care ce mos e ntão de e studos que possam ve rificar, de ntre
e ste s paíse s de maior re pre se ntatividade , a porce ntage m de votos fe mininos e m
candidatas, de todas as instâncias. Além de ate ntar para o fato de que cada
experimentação se altera quando se alteram as condições de aplicabilidade.
O fato de não termos no Brasil estatísticas de voto, relacionadas a quantidade
de votos recebidos, de acordo com o gênero dos votantes, contribui um limbo para a
concretude do comportame nto e le itoral, principalme nte

no campo das ciências

políticas. Sabe -se que o voto é se cre to, porém tal e statística não pare ce fe rir e sta
premissa e poderia colaborar com as pesquisas neste campo de maneira grandiosa,
abrindo

inúme ras possibilidade s para e studos de

comportame nto e le itoral

relacionado as questões de gênero.
Outra que stão importante de apontar é a falta de e statísticas para e le itore s
transgênero, sendo apenas elencados dados sobre eleitores que optaram pelo uso de
nome social dentre os presentes nas eleições. Acredita-se que este fato poderia gerar
discussões magnânimas sobre comportamento eleitoral, tendo em vista as crescentes
altercações sobre o assunto e sua grande relevância em políticas públicas e agenda
pública.
Conclui-se assim, que fatores múltiplos influenciam o voto feminino e a falta de
dados consistentes, sendo os mesmos obtidos somente através de intenção de voto,
dificultam as discussõe s ace rca das re laçõe s de gêne ro nas e le içõe s brasile iras.
Analisados os dados oficiais das e le içõe s pre side nciais de 2010 a 2018, e te ndo um
núme ro de e le itoras maior do que o de e le itore s, e ainda, um total de dois ple itos
ganhos por candidata mulhe r e um por candidato home m, se ria ne ce ssário re alizar
um estudo qualitativo mais amplo no recorte temporal para que maiores conclusões
acerca de, em quem votam as mulheres, possa ser feita.
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Porém se imaginarmos que a e le ição de 2010 foi a prime ira, no Brasil, a te r
como vencedora do certame uma mulher e que este número se mostra como de baixa
porce ntage m se colocarmos e m voga todas as e le içõe s de mocráticas ocorridas no
país, teremos que nos espraiar por outros campos de pesquisa, que não somente os
resultados em que a presença de candidatos se mostrou mista, em termos de gênero.
Estabe le ce ndo assim um panorama da construção de voto fe minina e um
histórico eleitoral das mulheres, com base em uma metodologia transversa qualitativa
e quantitativa de cruzame nto de dados, que possa inte r-re lacionar dive rsos dados e
os resultados eleitorais.
Faz parte do se nso comum brasile iro propagar que mulhe r não vota e m
mulhe r. Mas e sta pre missa não pare ce se r facilmente de scartada ou ve rificada
some nte

através de

re visão de

lite ratura ou pe squisas de

inte nção. Dados

se cundários pode m ajudar a e lucidar e sta que stão, mas de sde que e ste s se jam
cole tados de mane ira ampla e possam e nxe rgar as que stõe s sociais nas quais o
“existir feminino” habita.
A de mocracia brasile ira, tanto e m re lação à abe rtura de possibilidade s para
mulheres quanto em relação a candidatura, e refletindo de maneira profunda no voto,
ainda não forne ce e stofo para a e quidade de gêne ro. Ne ste se ntido nosso siste ma,
com fortes traços colonizadores e patriarcais exige criação provisória de cotas, mais
paridade nas dire çõe s partidárias e empresariais, re cursos e quitativos de campanha
(acesso, conquista e distribuição) e chances reais maiores de pleito por financiamento
para mulheres.
Repensando a estrutura social, podemos elencar assuntos que exigem reflexão
acerca do feminino atual como acesso a creches, redivisão do trabalho doméstico e
profissional, redistribuição do cuidado familiar e dire ito as de cisõe s re lacionadas ao
corpo fe minino, que de ve m se r tomadas pe las próprias mulhe re s. As que stõe s
estruturais com as quais necessitamos reavaliar e mudar se mostram maiores do que
meras questões de escolha pessoal, ou garantias jurídicas para o pleito feminino.
A combinação dos elementos acima citados pode trazer a chave para abrir as
portas do le gislativo para mais mulhe re s participare m nas de cisõe s do país e estes
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subsídios pode rão promove r maior e ngajame nto político e me lhore s oportunidade s
de de cisão de voto do e le itorado fe minino, ampliando a participação social das
mulhe re s pe la luta de se us inte re sse s, que por fim, são os inte re sse s de mais da
metade da população brasileira.
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RESUMO
O presente estudo analisa a importância da formação política do jovem brasileiro,
sua necessária aproximação ao processo democrático, e os benefícios da escolha
consciente dos futuros representantes do país. É abordado ainda o exercício da
cidadania e a efetivação da democracia no Brasil no processo de tomada de decisões
que afetam diretamente a sociedade.
Palavras chave: Cidadania, democracia, formação política, estadania.

ABSTRACT
This study highlights the importance of the political formation of young Brazilians,
their necessary approach to the democratic process, and the benefits of the conscious
choice of future representatives of the country. It also analyzes the exercise of
citizenship and the effectiveness of democracy in Brazil, for the decision-making
process that directly affects society.
Keywords: Citizenship, democracy, political education
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Introdução
Se, por um lado, as manifestações populares dos últimos anos sinalizaram
que o brasile iro te m se inte re ssado e valorizado mais a política, por outro e las
também revelaram a falta de conhecimento dos brasileiros sobre a política. Uma
formação política sólida deve começar no proce sso de e ducação dos jove ns, a
fim de que sejam capazes de compreender e opinar sobre o processo político.
A formação política constitui parte importante do processo democrático, e
faz parte da própria concretização da cidadania. Entender o processo político de
escolha dos re pre se ntante s de uma nação importa re fle tir a política como o
caminho que se percorrerá para o destino do país. A participação do jovem nas
decisões políticas trará positivo impacto na sociedade e na vida em comunidade.
O conhe cime nto da política, atrelado ao inte re sse

de

participar do

processo representativo, é o caminho para mudanças, para o fortalecimento da
cidadania, para o empoderamento de indivíduos e grupos, e

assim, para a

própria concretização da democracia do país.
Formação Política
A formação política é o a forma pe la qual o indivíduo adquire conhecimento sobre o proce sso de e scolha dos re pre se ntante s de um país.
Não se

de sconhe ce

que

muitas instituiçõe s, associaçõe s e

mesmo

partidos políticos, ofereçam cursos de formação e educação política para jovens.
Contudo, é importante se parar o proce sso de e ducação de ide ologias políticopartidárias, o conhe cime nto do proce sso de mocrático de ve se dar de forma
imparcial, para que uma pessoa seja capaz de analisar a sua importância a partir
do maior número de visões possíveis.
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A e ducação política é fundame ntal de sde os prime iros anos e de ve se r
encarada como essencial para a formação de sujeitos políticos ativos e passivos,
o que tornará cada ve z mais possíve l a compre e nsão e conscientização para
questionamento das ações e tomadas de decisões em uma democracia.
Por isso é pre ciso que crianças e jove ns e xe rcite m se us dire itos já no
âmbito escolar, pode ndo opinar, ouvir, e scolhe r, para se tornar um adulto
consciente de sua responsabilidade social.

Então, como conciliar o interesse

das famílias em se

preocupar com o futuro profissional de seus filhos e com a
formação cidadã? Tendo em vista que, muitas vezes, os pais
também não possuem educação política, propagando a
herança de desconfiança e alienação, disseminando a ideia
de que a prática política e a participação social de nada
servem, alimentando, ainda, a cultura produtivista da
educação

que

visa

somente

instruir e

desenvolver

faculdades que habilitem o educando a integrar o mercado
de trabalho o mais vantajosamente possível.1

Em te mpos de de se stabilidade s políticas, a educação é o instrumento
ade quado para de sconstruir visõe s ne gativas sobre o proce sso de e scolha de
nossos re pre se ntante s. É pre ciso de cantar a política, que não se re sume e m
corrupção. Dela advém o processo mais importante para a tomada de decisões
coletivas sobre os diversos assuntos que afetam diretamente a sociedade.
O de se nvolvime nto do cidadão e a prática conscie nte da cidadania,
compreende a formação de sujeitos conhecedores de seu papel na comunidade,
inclusive para reivindicar as mudanças necessárias.
1

SINGER, Paul. Poder, política e educação. Conferencia de abertura da XVIII Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, outubro de 1995,
p. 06.
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Por se r um ambie nte comum, de práticas e trocas sociais, a educação
escolar é o início da compreensão do conceito de cidadania, da importância do
e xe rcício dos dire itos e de ve re s, que ce rcam o mundo político e o Estado
Democrático de Direito.

Cidadania e o Estado Democrático
No Brasil, o processo de formação e desenvolvimento de instituições políticas
como partidos políticos, parlame nto e siste ma e le itoral, plane ou a construção da
cidadania política. Os avanços na dire ção de

uma de mocracia ple na não

significaram, porém, uma ampliação de cidadania social. As e lite s são ricas, mas a
população permanece pobre . O de se nvolvime nto e conômico, uma e strutura
industrial e

agroexportadora não foi suficie nte

para diminuir a profunda

de sigualdade e xiste nte no país. Essa assime tria e ntre o e conômico e o político
produziu uma cultura política híbrida, sendo a cultura da democracia inercial um dos
seus desdobramentos. 2 Portanto a sociedade vai sendo moldada sob a ótica de que
quem controla o Estado controla tudo.
Em uma perspectiva da cidadania concedida pelo Estado, a qual deveria ser
e xe rcida some nte através de suas pre rrogativas, surge , e m uma crítica as ide ias
liberais, o conceito de “estadania”.
O Brasil é um país que
históricas,

apre se nta inúme ras pe culiaridade s, se jam e las

climáticas, ge ográficas,

culturais e

étnicas. Entre

as inúme ras

singularidade s que caracte rizam e ssa nação, de staca-se se u aspe cto político, ou
melhor, a relação construída entre governantes e governados.
De acordo com Garcia 3, o Brasil não é uma nação de dire itos conquistados,
mas sim de direitos concedidos. Assim, nota-se que desde o Brasil colônia até os dias

2

RANINCHESK, Sônia; BAQUERO, Marce llo; CASTRO, He nrique Carlos de O., A formação política do Brasil e o proce sso de
democracia inercial. Revista Debates, Porto Alegre, 2018, v. 12, n. 1, p. 87-106.
3
GARCIA, G.P., Estadania × Cidadania. 2009. Disponível em: <www.pradogarcia.com.br> Acesso em 12 de abril de 2020..
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atuais a re lação e ntre povo e de te ntore s do pode r se caracte riza pe la constante
subordinação e pelo excesso de autoritarismo.
A trajetória histórica brasileira revela que a democracia e a cidadania tiveram
uma formação distinta da e ncontrada e m outras parte s do globo. No Brasil, e m
primeiro lugar vieram os direitos sociais, em seguida os direitos políticos, e por fim os
direitos civis. Nesse caso, pode-se afirmar que a pirâmide dos direitos estabelecidos
por Marshall 4 encontra-se inve rtida na re alidade brasile ira. Carvalho de staca ainda,
que a imple me ntação de cada um de sse s dire itos não ocorre u de forma ide al e
satisfatória uma ve z que parte de sse s dire itos continua inace ssíve l a uma grande
parcela de brasileiros. 5
Assim, em uma concepção de estadania, haveria no Brasil uma predominância
de pe rspe ctivas que confe re m uma primazia do Estado, como ator protagonista na
e struturação da vida social, pre vale ce ndo assim uma ide ologia de que ao Estado
confere a capacidade de iniciativa e de condução da dinâmica sociopolítica do país,
cabendo aos atores não estatais um papel de coadjuvantes neste processo. Assim, a
representação política não funcionaria com a finalidade de resolver os problemas que
assolam a maioria da população, mas sim para atender os interesses pessoais.
No Brasil, dive rsos fatos da história da administração pública propiciaram o
fortalecimento de uma "estadania". A crescente desigualdade social do país estimula
a consolidação de uma cultura muito pouco favoráve l à ação cole tiva e aos valore s
igualitários, fundame ntais à de mocracia. Ribe iro 6 destaca que a de mocracia e xige a
participação de

pe ssoas dotadas de

autonomia moral. Essa autonomia moral

demanda um grau razoável de independência, conhecimento da matéria, e segurança

4

MARSHALL, Thomas Humphre y , Cidadania e Classe Social, 1950. Sociólogo britânico, analisou a afirmação da cidadania como
desenvolvimento dos dire itos civis, se guidos dos dire itos políticos e dos dire itos sociais, nos séculos XVIII, XIX e XX,
respectivamente. Introduziu o conceito de direitos sociais, sustentando que a cidadania só é plena se é dotada de todos os três
tipos de direito e esta condição está ligada à classe social.
5

CARVALHO, J.M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
RIBEIRO, L.C.Q. Desafios da construção da cidadania na metrópole brasileira. Sociedade e Estado, Brasília, v.22,n.3,p.525544,set./dez.2007.
6
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e conômica. Assim, no Brasil ainda há uma pre dominância da "democracia
repre se ntativa e xclude nte ", e m que

poucos de sfrutariam da re al condição de

cidadania.
O fato é que temos no Brasil uma democracia imatura, com baixo envolvimento
da população e

uma frágil cultura política. Isso é ate stado por um estudo da

Economist Intelligence Unit, 7 índice que avalia a de mocracia nos paíse s globais. Em
edição recente, o estudo coloca o Brasil como a 51ª democracia de melhor qualidade
no mundo, e m um grupo de

167 paíse s. Estamos no grupo de

“flawed

democracies” (democracias falhas, em tradução livre), de acordo com a classificação
dos autores da pesquisa.
Portanto, a e fe tivação da de mocracia e stá umbilicalme nte ligada à própria
formação política do cidadão e, ape sar de todos os aspe ctos me ncionados, e xiste
uma possibilidade de avanço em relação ao processo de democratização, bem como
da cidadania. Esse avanço pode ser evidenciado pela criação de políticas públicas, e
pe la formação conscie nte dos jove ns brasile iros. A limitação de conhe cime nto das
pe ssoas sobre as açõe s e os papéis políticos de se us re pre se ntante s, associada ao
desinteresse nas tomadas de decisões do país, contribui para que nossa democracia
permaneça engessada, e o cidadão cada vez mais distante da realidade política e da
importância de sua participação no processo democrático.

Considerações Finais
Diante de sta bre ve e xposição, se pe rce be que no Brasil o e xe rcício da
cidadania plena não é uma tarefa fácil, o que se contrapõe ao Estado Democrático de
Direito.

7

Disponível em: https://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf Acesso em 12 de abril de 2020.
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Uma concreta e volução da nação de pe nde da participação de todos os
cidadãos, daí a importância da formação política que de ve come çar nos anos
fundamentais de crianças e jovens.
É de rele vância que seja preocupação de nossos repre sentantes, a formação
política do futuro cidadão, para que , a longo-médio prazo, possamos identificar
re pre se ntante s do povo com maior re sponsabilidade social, be m pre parados e que
realmente mereçam o respeito da população.
Em termos de participação efetiva do cidadão é essencial a sua aproximação
ao proce sso político, a fim de e vitarmos que haja um pre domínio de açõe s que
confe re m maior pode r ao Estado, como re sponsáve l pe la e struturação e
desenvolvimento da vida social.
O assunto é de licado, mas ne ce ssário, principalme nte no atual mome nto
político brasile iro. Todos somos re sponsáve is pe lo futuro do país, na formação de
nossos cidadãos e no exercício pleno e consciente da cidadania.
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RESUMO
O artigo visa apresentar em linhas gerais a situação da sub-representatividade
feminina na sociedade, com a indicação de situações exemplificativas e que demonstram
a desigualdade de gêneros no mundo e, notadamente, em nosso país, apontando, de
forma mais específica, a desigualdade existente no ambiente político nacional, aonde as
mulheres, que representam a maioria absoluta da população brasileira têm baixíssima
representatividade na casas legislativas em todos os seus níveis. A partir dessa
constatação, são apresentadas as ações afirmativas existentes na legislação eleitoral –
in casu, as cotas – e seus efeitos sobre a efetiva representatividade feminina na política,
concluindo pelo destacado papel da Justiça Eleitoral em fazer cumprir a legislação e,
consequentemente, em alcançar a efetiva igualdade de gêneros, por meio da adequada
representatividade das mulheres no cenário político nacional.
Palavras chave: Sub-representatividade feminina, igualdade de gêneros, cotas de
gênero, ações afirmativas, mulheres na política, candidaturas-laranja, cotas do Fundo
Partidário, cotas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

ABSTRACT
The article presents in general terms the situation of female underrepresentation in society,
with the indication of exemplary situations that demonstrate gender inequality in the world
and, notably, in Brazil, pointing out, more specifically, the existing inequality in the national
political environment, where women, who represent the absolute majority of the Brazilian
population, have very low representativeness in legislative houses at all levels. Based on
this observation, the affirmative actions existing in the electoral legislation - the quotas and their effects on the effective female representation in politics are presented,
concluding by the outstanding role of the Electoral Justice in enforcing the legislation and,
consequently, in reaching effective gender equality, through the adequate representation
of women on the national political scene.
Keywords:
Female underrepresentation, gender equality, gender quotas, afirmative actions, women
in politics, quotas of the Party Fund, Campaign Financing Fund
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“Nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la”. Bertha Lutz

1. Introdução

1.1.

O Entorno

A questão da sub-representatividade feminina na política é a ponta de um
iceberg de

proble mas, que

também na socie dade

se

traduz pe la sub-re pre se ntatividade

mundial e m ge ral e

fe minina

na brasileira e m e spe cial.

Trata-se de séculos e séculos de preconceitos, barreiras culturais, sociais
e e ste re ótipos e m re lação ao gêne ro fe minino, que ainda pe rsiste m nos dias
atuais no mundo todo.
A que stão pe rpassa por uma série de de sigualdade s e nfre ntadas na
sociedade pe la mulhe r que ainda pe rsiste m nos dias atuais me smo com todas
as políticas até agora imple me ntadas e discursos de autoridade s e e ntidade s
privadas, práticas essas, não raro, meramente fakes e falaciosas, que objetivam
e stabe le ce r uma roupage m politicame nte corre ta para práticas politicame nte
incorretas.
No me rcado de trabalho, por e xe mplo, o gap salarial e ntre home ns e
mulheres é um fato inegável. O relatório “Mulheres no Trabalho: Tendências de
2016” 1, produzido pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, aponta que
se as te ndências atuais se confirmare m se riam ne ce ssários mais de 70 anos
para acabar comple tame nte

com a disparidade

salarial e ntre

os gêne ros

feminino e masculino!

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_457267/lang--en/index.htm,
acesso em 03/03/20.

1
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Isso significa que as mulhe re s trabalham de graça e m parte de sua
jornada de trabalho, e nquanto os home ns são re mune rados e m 100% da
mesma.
Ne ssa me sma linha, não é difícil nos de pararmos com situaçõe s de
mulhe re s e xtre mame nte qualificadas, muitas ve ze s ocupando cargos de alta
direção, com remunerações inferiores às dos homens na mesma função, muitas
ve ze s nem tão qualificados, e nquanto que , para os stakeholders os
empregadores propagam códigos de ética e a adoção de políticas de igualdade
de tratamento e de não discriminação.
Ciente desse problema, em 2017 a OIT produziu o Relatório Global sobre
os Salários 2016/17 – Desigualdade Salarial no Local de Trabalho 2. Esse relatório
destaca, dentre outros importantes aspectos, “a ampla disparidade salarial entre
homens e mulheres que ocupam postos de direção executiva”.
Se nsíve l a e sse proble ma, a ONU – Organização das Naçõe s Unidas –
identificou em sua Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o trabalho
digno para todas as mulheres e homens e a diminuição da desigualdade como
objetivos chave de uma nova agenda política universal.
Para as Naçõe s Unidas a luta pe la igualdade de gêne ros te m absoluta
re lação com a de fe sa dos princípios de justiça social. O obje tivo da ONU é
estabelecer trabalho digno para todas as mulheres e homens e a diminuição da
desigualdade.
Nesse sentido, é importante destacar, por exemplo, que a modelagem das
famílias e stá e m franca mutação, com uma quantidade

conside ráve l de

mulheres que, sozinhas e com o fruto de seu trabalho, não só sustentam como
estão à frente da condução educacional de suas famílias.
Essas mudanças comportame ntais de ve m se r acompanhadas de
mudanças legislativas e jurídicas que assegurem a efetiva igualdade de direitos

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilolisbon/documents/genericdocument/wcms_664822.pdf, acesso em 03/03/20.
2
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de gêne ros e a corre sponde nte re pre se ntatividade feminina na socie dade e ,
notadamente, na política.

1.2.

Os e fe itos da Pande mia do Coronavírus sobre as De sigualdade s de
Gênero

Muito re ce nte me nte , o mundo inte iro foi, e ainda e stá se ndo, impactado
por uma pandemia de Coronavírus, o COVID-19, com efeitos devastadores sobre
o planeta e sobre a Humanidade.
Com e fe ito, e sse vírus ve m ce ifando vidas, inte rfe rindo nas re laçõe s
sociais e impactando ne gativame nte a e conomia, e m razão da ne ce ssidade de
isolame nto como e stratégia de pre ve nção da contaminação conce ntrada e m
curto espaço de tempo.
Segundo matéria jornalística publicada no jornal “O Globo”, do dia
31/03/2020, intitulada “Coronavírus: pandemia deve aumentar diferença salarial
e ntre home ns e mulhe re s” 3, “os avanços globais fe itos nos últimos anos e m
direção aos mesmos salários para homens e mulheres estão sob risco por causa
da pandemia de COVID-19”.
Nessa matéria dentre outros relevantes aspectos é mencionado que:

“A crise econômica causada pela pandemia de coronavírus pode resultar
na perda de mais de 25 milhões de postos de trabalho, de acordo com a
OIT. A Catalyst, uma organização sem fins lucrativos baseada nos EUA,
afirma que as pesquisas mostram que quando as empresas diminuem de
tamanho, a diversidade se torna secundária, com mulheres e pessoas
negras sendo as mais atingidas. Tanya van Biesen, diretora da Catalyst, diz
temer que os progressos feitos nas últimas décadas sejam perdidos
porque setores como turismo e hospitalidade, que tem grande parte da
força de trabalho composta por mulheres, serão gravemente atingidos.
3

https://oglobo.globo.com/celina/coronavirus-pandemia-deve-aumentar-diferenca-salarialentre-homens-mulheres-24340927#newsletterLink, 31/03/2020.

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Para reduzir a burocracia em meio a uma crise econômica, o governo
britânico liberou as empresas de apresentarem seus relatórios anuais
sobre as diferenças de salários entre homens e mulheres”.

Trata-se de lamentável cenário sob todos os aspectos, em especial o da
representatividade feminina na sociedade e também na política.

2. A Constituição Federal Brasileira

A propósito do te ma da igualdade de gêne ros, a Constituição Fe de ral
Brasile ira, de staca e m se u pre âmbulo “a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”.
Esse

pre âmbulo, de staca princípios que

norte iam todo o te xto

constitucional, o que pode se r ide ntificado, por e xe mplo, no artigo 3º. do te xto
constitucional e m se u inciso IV, que veda, de ntre outros, o pre conce ito de
gênero. Vejamos:

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
...
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
– grifos nossos –

Mais adiante , no artigo 5º, re lativo aos Dire itos Fundame ntais, a
Constituição Federal assegura de forma expressa e clara a igualdade de direitos
entre homens e mulheres, na forma transcrita abaixo:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;” – grifos nossos –

Na política, assim como nos demais segmentos da sociedade, viabilizar a
maior participação fe minina faz parte do ne ce ssário e mpode rame nto fe minino,
que permite não apenas maior justiça na igualdade entre gêneros, mas também
o ple no e xe rcício da de mocracia e a e xte nsão dos be ne fícios ine re nte s à
diversidade à toda a sociedade.

3. A Situação da Representatividade Feminina na Política Brasileira

No Brasil, a participação feminina na política, somente foi assegurada em
1932, quando o sufrágio fe minino foi previsto pe lo prime iro Código Ele itoral
brasileiro, garantindo-se à mulher brasileira, o direito de votar e ser votada, que
foi inserido na Constituição de 1934 como facultativo.
Infelizmente, decorridos quase 90 anos de ssa relevante conquista, ainda não se
alcançou um nível satisfatório em termos da efetiva, equitativa e paritária participação da
mulhe r na política ou no se ntido de se fome ntar políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento e incremento dessa participação.
Ao contrário, nos dias atuais, o Congre sso Nacional Brasileiro continua
dominado pe la participação masculina, e m uma situação que se pode chamar
de corporativismo masculino, e se ndo e sse s os le gisladore s, têm eles relativo
inte re sse e m le gislar no se ntido de ince ntivar as mulhe re s a participar da vida
política do país.
Ainda que tal situação não se ja pe culiar ao Brasil, mas sim similar à de
diversos países, a situação brasileira nesse ponto, lamentavelmente, se iguala, e
é até mesmo pior, que a de diversos países conhecidos por não respeitarem os
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direitos da mulher, como Iraque, Paquistão, Arábia Saudita, Nigéria e República
do Congo.
Te ndo e m conta o pote ncial e conômico da nação brasile ira e

sua

dimensão continental, a situação do Brasil em termos de participação feminina
na política é ve rgonhosa, afinal, e stamos falando de

um país com,

aproximadamente, 211,1 milhõe s de habitante s 4, aonde , de ntro de sse volume
populacional, de acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua) 2018, o núme ro de mulhe re s no Brasil é
superior ao de homens. Assim, a população brasileira é composta por 48,3% de
homens e 51,7% de mulheres 5.
Em contrapartida, se gundo matéria publicada no Jornal O Globo,
intitulada “Núme ro de mulhe re s no Congre sso ainda é patético', diz consultora
política” 6, há “baixa re pre se ntatividade fe minina no Congre sso brasile iro, onde
as mulheres ocupam apenas 13% das vagas no Senado e 15%, na Câmara”.
Para solucionar esse gritante desequilíbrio, diversos estudos apontam as
açõe s afirmativas como uma possíve l alte rnativa para o incre me nto da
participação feminina na política.

4. Ações afirmativas

Ante s de nos aprofundarmos no e studo de possíve is açõe s afirmativas
adotadas, capazes de estimular a maior participação feminina na política, cabe
estabelecer a definição do que são as ações afirmativas.
Tais açõe s são me didas e xcepcionais, destinadas a perdurar por certo
pe ríodo de te mpo, adotadas pelo Governo, como política pública para eliminar
ou, ao menos, mitigar desigualdades históricas, viabilizar e garantir a igualdade
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/, acesso em 28/02/2020
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-dehomens-e-mulheres.html, acesso em 28/02/2020.
6
https://oglobo.globo.com/brasil/celina/numero-de-mulheres-no-congresso-ainda-pateticodiz-consultora-politica-24171426, acesso em 03/04/2020.
4
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de oportunidade s e tratame nto, além de compe nsar pe rdas provocadas pe la
discriminação e marginalização de um determinado segmento da sociedade.
Ne sse se ntido, indubitave lme nte , as açõe s afirmativas no âmbito da
participação de mulhe re s na política são me didas aptas a buscar o dire ito à
igualdade.

5. As Cotas de Gênero na Política Brasileira como Ações Afirmativas

De sde

1997 a Le gislação e le itoral brasile ira já se

utiliza de

açõe s

afirmativas com o obje tivo de incre me ntar a participação fe minina na política,
como restará demonstrado adiante.

5.1. Cotas de Gênero no Registro de Candidaturas

A vigente Lei das Eleições – Lei Federal 9.504/97 – prevê que todo partido
político deve ter, no mínimo, 30% e no máximo 70% de candidaturas femininas
para disputar as eleições, no momento do registro dos candidatos.
Com efeito, de acordo com o artigo 10º, parágrafo 3º da citada Lei, cada
partido ou coligação deve preencher, o mínimo de 30% e o máximo de 70% de
registros de candidatos de cada sexo nas eleições para Câmara dos Deputados,
Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
Trata-se de medida de estímulo à participação feminina por meio da cota
de gênero.
Por meio da Emenda Constitucional 97/2017, foi determinado que a partir
de 2020, não mais será possível a ce le bração de coligaçõe s nas e le içõe s
proporcionais para aque las casas le gislativas. Em virtude

de ssa mudança,

quando do pe dido de re gistro de candidaturas, cada partido, individualme nte ,
deverá re spe itar o pe rce ntual mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero, conforme e stabe le ce o supra mencionado artigo
10, parágrafo 3º.
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5.2. Cotas de Recursos do Fundo Partidário

São de nominados de Fundo Partidário os re cursos públicos re passados
anualmente pe lo Te souro Nacional aos partidos, e m anos de e leição ou não, e
que têm como função garantir o financiame nto dos me smos, re lativame nte ao
pagame nto de de spe sas ordinárias, tais como alugue re s da se de do partido,
empregados e prestadores de serviços, eventos de filiação, convenções etc.
O artigo 9º da Le i 13.165/2015, que re alizou uma minirreforma eleitoral,
fixou pe rce ntuais mínimo de 5% e máximo de 15%, de re cursos do Fundo
Partidário para aplicação em campanhas eleitorais do gênero feminino, fixando
prazo de vigência dessa regra, qual seja, por 3 eleições.
Ocorre que esse artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade
5.617/2018. Vejamos o que dispunha tal artigo, na sua redação original, antes das
alterações decorrentes da decisão proferida na referida ADIN:

“Art. 9º Nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco
por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo
Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação
nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se
refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 . –grifos
nossos–

A ADIN 5617, proposta pe lo Procurador-Ge ral da Re pública, foi julgada
e m março de 2018, e te ve como Re lator o Ministro Edson Fachin. A de cisão
reconheceu, ainda que por maioria de votos, a inconstitucionalidade da fixação
de

prazo para vigência do supracitado dispositivo le gal, de cidindo que

distribuição não discriminatória de

re cursos de ve

pe rdurar e nquanto for

justificada a necessidade de composição mínima das candidaturas femininas.
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a

Ainda ne sse

julgame nto, foi de cidido por maioria de

votos que

a

distribuição de re cursos do Fundo Partidário de stinado ao financiame nto das
campanhas e le itorais dire cionadas às candidaturas de mulhe re s de ve se r fe ita
na e xata proporção das candidaturas de

ambos os se xos, re spe itado o

pe rce ntual mínimo de 30% de candidatas mulhe re s pre visto no artigo 10,
parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997. A seguir, transcrevemos a decisão em parte:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a
ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “três”, contida
no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar
interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a)
equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, §
3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos
do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como
também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, para as eleições
majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de
candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a
campanhas

lhe

seja

alocado

na

mesma

proporção;

iii)

declarar

a

inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei
9.096/1995. Vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, por
terem julgado parcialmente procedente a ação, e o Ministro Ricardo
Lewandowski, por tê-la julgado procedente em maior extensão. Falaram: pela
Procuradoria-Geral da República – PGR, o Dr. Luciano Mariz Maia, ViceProcurador-Geral da República; pelo amicus curiae Academia Brasileira de
Direito Eleitoral e Político – ABRADEP, a Dra. Polianna Pereira dos Santos; e,
pelo amicus curiae Cidadania Estudo Pesquisa Informação e Ação – CEPIA, a
Dra. Lígia Fabris Campos. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 15.3.2018”.

Em outra medida objetivando incentivar a participação feminina na
política, o legislador previu na Lei dos Partidos Políticos – Lei 9.096/95 – a
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obrigatoriedade de destinação de recursos do Fundo Partidário para programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres, vejamos:

“Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
...
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado
o mínimo de 5% do total;”.

6. Cotas

do

Fundo

Espe cial de

Financiame nto

de

Campanha

–

Posicionamento do TSE

Os re cursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
são re cursos públicos do Te souro Nacional re ce bidos pe los partidos e pe los
candidatos, e xclusivame nte

nos anos de

e le içõe s, com a finalidade

de

financiamento da campanha política.
Em linha com o entendimento do STF na ADIN 5617/2018 supra referida,
e m maio/2018, e m análise de consulta formulada por oito se nadoras e se is
deputadas federais, por unanimidade, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE – decidiu que os partidos políticos são obrigados a reservar no mínimo 30%
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o denominado
Fundo Eleitoral, para financiar as campanhas de candidatas.
Ne sse

me smo julgame nto, os ministros também e nte nde ram que

o

me smo pe rce ntual de ve ria se r conside rado e m re lação ao te mpo de stinado à
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
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7. Justificativas para a Sub-Representatividade Feminina

Muitos dos caciques políticos e partidos se insurgem contra as cotas sob
a ale gação de

dificuldade

de

ate nde re m as mesmas ante

a ausência de

mulheres capazes e em quantidade suficiente para preenchimento das cotas.
Esse fato não encontra qualquer respaldo crível porque ademais de existir
uma quantidade significativa de mulhe re s capacitadas, é de se re ssaltar que a
mens legis é a de

que

os re cursos das cotas se jam gastos e m fomento,

preparação e formação política para os talentos femininos.
Assim, me smo que a justificativa proce de sse , cabe ria aos partidos atuar
em direção ao ince ntivo de capacitação de mulheres com vistas à candidatura
feminina futura.

8. O entendimento da Justiça Eleitoral Diante das Cadidaturas-Laranja

Conforme demonstrado nos itens anteriores, as ferramentas para a maior
participação fe minina e xiste m. Porém, o que

se

pe rce be

na prática, e m

de te rminados casos, é a te ntativa de burlar a le i por me io das de nominadas
candidaturas-laranja.
O posicioname nto do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, quanto a e sse
problema vem se consolidando no sentido de que, uma vez comprovada fraude
na composição da chapa de uma coligação com o objetivo de burlar a cota de
30% de candidaturas de mulheres, com a adoção das candidaturas conhecidas
como “laranjas”, todos os eleitos por aquela coligação e que integrarem a chapa
eleita pelos partidos, serão cassados 7.
Essa foi a decisão proferida pelo TSE no precedente referente ao Recurso
Especial Eleitoral nº 193-92.2016.6.18.0018 - Classe 32 – Valença do Piauí – Piauí,
de

re latoria do Ministro Jorge

Mussi. Do voto do Ministro, profe rido em

7

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/tse-volta-cassar-coligacaointeira-por-fraude-em-cota-feminina, acesso em 01/04/2020.
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14/03/2019, e xtraímos os mais re le vante s aspe ctos para o pre se nte de bate , a
seguir transcritos:

“Como se demonstrará a seguir, o contexto jurisprudencial, doutrinário e
legislativo leva a concluir que, caracterizada a fraude da cota de gênero, não se
requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram
as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, aspecto
subjetivo que se revela imprescindível apenas para se impor ou não a eles
inelegibilidade para eleições futuras.
Em outras palavras, evidenciada conduta que comprometa a disputa eleitoral,
quebrando a isonomia entre os candidatos, impõe-se cassar os registros ou
diplomas de todos os beneficiários, cabendo ao órgão julgador definir sua
atuação no ilícito apenas para fim de inelegibilidade, que possui natureza
personalíssima.
Nesse sentido, confira-se emblemático precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES
RECURSOS

2014.

CANDIDATO

ORDINÁRIOS.

A

DEPUTADO

REGISTRO

DE

FEDERAL.

CANDIDATURA

INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NAS INELEGIBILIDADES REFERIDAS
NO ART. 1, INCISO 1, ALÍNEAS d E g, DA LEI COMPLEMENTAR
N°64/1990.
[...]
5. Tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a ação de
impugnação de mandato eletivo buscam tutelar justamente a
normalidade e legitimidade do pleito contra o abuso de poder
econômico assim reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela
qual as condenações por abuso nessas ações podem acarretar a
causa de inelegibilidade referida no art. 10, inciso 1, alínea d, da
LC n° 64/90.
6. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem
toda condenação por abuso de poder econômico em ação de
impugnação

de

mandato

eletivo
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gerará

a

automática

inelegibilidade referida na alínea d, mas somente aquelas que
imputem ao cidadão a prática do ato ilícito ou a sua anuência a
ele, pois, como se sabe, não se admite a responsabilidade
objetiva em matéria de inelegibilidades. Circunstância ausente no
caso concreto.
7. Conquanto o mero benefício seja suficiente cassar o registro ou
o diploma do candidato beneficiário do abuso de poder
econômico, nos termos do art. 22, inciso XIV da LC n° 64/90,
segundo o qual, "além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder
econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação", a parte inicial do citado inciso
esclarece que a declaração de inelegibilidade se restringe apenas
ao "representado e de quantos hajam contribuído para a prática
do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
em que se verificou". [...] (RO 296-59/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJE de 29/9/2016) (sem destaques no original) ....

Esse entendimento também encontra respaldo na doutrina a partir
da inte rpre tação do art. 22, XIV, da LC 64/92. Confira-se a lição de
Rodrigo López Zilio 8:

Contudo, nem toda a procedência de uma AIJE [e, por
conseguinte,

de

AIME]

leva

necessariamente

ao

duplo

sancionamento do representado: cassação de registro ou
diploma e inelegibilidade. Com efeito, são diversos os elementos
de caracterização da cassação do registro ou do diploma e da
decretação da inelegibilidade. Somente se cogita da sanção de
inelegibilidade quando houver prova da responsabilidade
subjetiva do sujeito passivo através de uma conduta comissiva ou
8

ZILIO Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Vrbo Jurídico, 2016. p. 553.
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omissiva, ao passo que basta a mera condição de beneficiário do
ato de abuso para a sanção de cassação do registro ou do
diploma. O inciso XIV do art. 22 da LC n° 64/90 é bastante claro
ao

asseverar

que

a

inelegibilidade

será

decretada

ao

"representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato". Do exposto, a lei exige, necessariamente, a prática de uma
conduta ilícita - seja por ação ou por omissão - por parte dos
representados, sendo que a sanção de inelegibilidade atingirá, de
igual forma, o autor do ilícito e todos os demais partícipes que
contribuíram para a prática do ilícito. Portanto, é imprescindível a
prova do vínculo subjetivo do representado na prática da infração
eleitoral

para

a

declaração

(in

casu,

constituição)

da

inelegibilidade. De outra parte, a sanção de cassação do registro
ou do diploma decorre da quebra da normalidade e legitimidade
do pleito por força do ato de abuso. Por conseguinte,
desnecessário cogitar de responsabilidade subjetiva para aplicar
essa sanção, revelando-se suficiente a prova da condição de
beneficiário do abuso. A própria literalidade do art. 22, XIV, da LC
n° 64/90 indica a possibilidade de cassação do registro ou do
diploma do "candidato diretamente beneficiado" pelo ato de
abuso. Essa distinção guarda maior pertinência quando analisada
a natureza jurídica de cada sanção: de inelegibilidade, que é
severa restrição parcial ao pleno exercício dos direitos políticos,
somente é possível cogitar em face de uma conduta concreta e
individualizada do representado, sendo imprescindível aferir a
sua responsabilidade subjetiva; da cassação do registro ou do
diploma, que é sanção de caráter restrito ao processo eleitoral em
curso, pode-se cogitar a partir da condição de beneficiário do ato
de abuso, que tenha afetado a normalidade e legitimidade do
pleito. (sem destaques no original)
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Nesse diapasão, a resposta à pergunta formulada no início deste
tópico dá-se no sentido de que a fraude da cota de gênero em eleições
proporcionais implica a cassação de todos os candidatos registrados pela
legenda ou pela coligação.” – grifos nossos –

9. Conclusão

Além de outras açõe s e m âmbitos distintos, como ape rfe içoame nto da
legislação, re alização de campanhas e ducativas e de conscie ntização, efetivo
e mpode rame nto fe minino, de ntre outras, cabe à Justiça Ele itoral, no pape l de
instituição e sse ncial ao re gime

de mocrático, atuar como protagonista na

mudança desse quadro, em que as mulheres são sub-representadas na política,
de modo a eliminar quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e
efetivamente da vida política brasileira.
Vale lembrar que, apesar das ações afirmativas relacionadas às cotas de
gêne ro e xistire m na nossa le gislação de sde 1997, de sde e ntão a e volução da
participação fe minina na política nacional não te m tido avanços significativos,
e voluindo de forma muito lenta e be m abaixo do cre scime nto da população
feminina brasileira.
Ne sse

se ntido, é e sse ncial que

haja a e fe tiva atuação punitivo-

pedagógica da Justiça Eleitoral contra as condutas que, ao invés de cumprirem
as le is de cotas fe mininas, te nte m burlá-las, tudo para que se possa caminhar
e m busca da efetiva re paração de sse gritante de se quilíbrio e ntre gêne ros na
política brasileira.
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RESUMO
Nos dias atuais há uma importante parcela da população jovem que vem
se excluindo voluntariamente da participação política, em especial os
jovens entre 16 e 17 anos, o que deve ser combatido demonstrando-se a
importância do engajamento dessa parcela da juventude, inclusive como
forma de mudar o perfil do eleitor de um eleitor narcisista para um eleitor
solidário.
Palavras-chave: Jovens, Participação política, Eleições, Engajamento,
Narcisismo, Solidariedade.

ABSTRACT
Nowadays there is an important part of the young population that has
been voluntarily excluding themselves from political participation,
especially young people between 16 and 17 years old, which must be faced
by demonstrating the importance of engaging this portion of youth,
including as a way to change the voter profile from a narcissistic voter to a
supportive voter.
Keywords: Youth, Political
Narcissism, Solidarity.

participation,

Elections,
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Engagement,

Não é de hoje que se busca sempre estimular a participação de jovens na vida
política de nosso país. Não por outro motivo a Carta Magna faculta aos jove ns com
de ze sse is anos de

idade

o dire ito de

e fe tiva participação política através do

alistamento eleitoral e voto.
Em nosso pais o tema juventude é normatizado através da Lei nº 12.852/2013
(Estatuto da Juve ntude ), na qual o artigo prime iro, e m se u prime iro parágrafo,
e stabe le ce que são conside rados jove ns as pe ssoas e ntre 15 (quinze ) e 29 (vinte e
nove) anos de idade, sem contudo olvidar a aplicação da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
Como se sabe, os jovens com idade de dezesseis e dezessete anos não tem a
obrigação de se alistare m e votar. Essa obrigação ape nas se coloca aos cidadãos
alfabetizados e com idade entre dezoito e setenta anos (art. 14, §1º, incisos I e II).
Mas a própria lei reconhece que o direito ao exercício de voz e voto deve ser
e stimulado e re spe itado, afirmando a Le i nº 12.852/2013, se m se u art. 4º, parágrafo
único, inciso IV, que “O jovem tem direito à participação social e política e na
formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. [...] Entende-se
por participação juvenil: [...] a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de
decisão com direito a voz e voto.
Por outro lado, a estimativa populacional do IBGE em tabela de “Projeções da
População do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade: 2010-2060”, realizada
em 2018, projeta uma população de 211.755.692 (duzentos e onze milhões, setecentos
e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois) brasileiros (homens e mulheres).
Desses 211.755.692 de cidadãos, estima-se que 3.098.180 sejam jovens com 16
(de ze sse is) anos e idade e 3.126.531 se jam de jove ns com 17 (de ze sse te ) anos de
idade.
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Ou se ja, de um unive rso de 211.755.692 cidadãos, 6.224.711 (se is milhõe s,
duze ntos e vinte e quatro mil, se te ce ntos e onze ) jove ns te m e ntre de ze sse is e
dezessete anos de idade. 1
Todavia, o núme ro de jove ns constante nos bancos de dados do Tribunal
Supe rior Ele itoral é be m dive rso. Na faixa de de ze sse is anos há ape nas 480.993
(quatrocentos e oitenta mil, novecentos e noventa e três) jovens inscritos e na faixa de
dezessete anos apenas 1.074.829 (um milhão, setenta e quatro mil, oitocentos e vinte
e nove) jovens inscritos.
Ou seja, dos 6.224.711 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e
onze ) de jove ns e ntre de ze sse is e de ze sse te anos, ape nas 1.555.822 (um milhão,
quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois) jovens estão alistados
na justiça eleitoral.2
Em um ce nário como e sse , a participação dos jove ns aptos se torna crucial
para traçar o futuro de um país e sua conscientização se mostra prioritária.
A participação dos jove ns de ve se r se mpre conside rada, pois e m ge ral e
inde pe nde nte da faixa e tária dos jove ns, e sse s têm se mpre um olhar distinto dos
adultos e idosos, se ndo o ímpe to da mudança uma marca constante de suas
reinvindicações.
Não é de hoje que a sociedade brasileira conhece a força da juventude.
Não há como não se re cordar de marcante s manife staçõe s que come çaram
com a força dos jove ns, como, por e xe mplo, o movime nto “Dire tas Já”, e m 1984,
quando se buscavam as e le içõe s dire tas para o cargos de pre side nte e vice presidente da república; os “Caras Pintadas” em 1992, onde se reivindicava o fim da
corrupção e o impe achme nt do e ntão pre side nte da re pública Fe rnando Collor de
Me lo, ou, ainda, e m 2013 o movime nto contra o aume nto de tarifas de transportes
públicos.

1

Dados disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-dapopulacao.html?=&t=resultados.
2

Dados disponíveis em: http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria.
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Nesses espaços os vivazes e jovens foram participantes de suma importância
para que as vozes das ruas fossem ouvidas.
Observe-se , nos e xe mplos que a história forne ce , e que vão muito além dos
três acima relembrados, que em muitos deles havia uma insatisfação com o sistema
político nacional. Dentre os exemplos que aqui recordamos, dois dos três movimentos
assim se refletiam diretamente.
Então, note -se que tais insatisfaçõe s pode riam se r e xe rcidas também através
de uma efetiva participação do direito ao sufrágio, o que de forma alguma desmerece
o conteúdo e a legitimidade de manifestações não violentas e que representam a voz
da sociedade nas ruas.
Mas o que se busca ne stas linhas é de monstrar a importância da voz de sse s
jovens que, embora não tenham a obrigação de votar, tem esse direito reconhecido e
que, hoje em dia, estima-se em um total de mais de seis milhões de cidadãos ao longo
de nosso país.
E, para que tal direito seja conhecido e exercido é necessário um longo esforço
de toda a socie dade , pois, infe lizme nte , o quadro atual de monstra uma grave apatia
dessa faixa de jovens.
Infe lizme nte

vimos, nas últimas e le içõe s, manche te s jornalísticas dive rsas

apontando a desilusão dos jovens com a política pública, como, por exemplo:
“Nº de eleitores jovens cai por desilusão com política e falta de
identificação com os partidos, avaliam especialistas. Um em cada
cinco adolescentes de 16 e 17 anos tirou título de eleitor, segundo
TSE. Maria Eduarda, de 17 anos, diz que os candidatos não
coadunam com suas ideologias. Vinícius, também de 17 anos,
afirma que o voto muda completamente o país.” 3
“Número de jovens eleitores despenca 40% nas eleições 2018.
Pouco mais de 1,4 milhão de jovens com 16 e 17 anos têm a chance
de votar pela primeira vez neste ano. Em 2016, o número
ultrapassou os 2,3 milhões” 4

3

Disponível em https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/16/no-de-eleitores-jovens-cai-por-desilusao-compolitica-e-falta-de-identificacao-com-os-partidos-avaliam-especialistas.ghtml.
4
Disponível em https://noticias.r7.com/brasil/numero-de-jovens-eleitores-despenca-40-nas-eleicoes-2018-01082018
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O jovem de hoje também não pode ser comparado com o jovem de outrora. O
mundo atual e sua tecnologia e inte ração por re de s sociais dive rsas, cone ctadas de
forma virtual, disse minação uma quantidade infinita de dados e informaçõe s que se
pluralizam em conhecimentos multifacetados.
Não há como se enxergar o jovem atual como uma pessoa sem informação ou
se m pre paro algum. Não mais se pode me dir uma suposta qualidade participativa
com base em grau de estudos formais (fundamental, médio, superior, etc.).
A informação ge ra um conhe cime nto e a pe rce pção do jove m é capaz de
absorver esse conhecimento, de uma forma de outra. Mas o fato é que a juventude,
através das re de s faz cre sce r de forma de se nfre ada suas re de s sociais, se jam e las
virtuais ou presenciais.
Esses ideais, esses valores, que os jovens carregam consigo e transmitem aos
demais não pode ficar alijado do espaço público. É necessário, ou melhor, é imperioso
que tais jovens possam se manifestar não apenas no espaço de inter-relacionamento
pessoal.
Há que se estimular o direito do jovem de também se manifestar pelo espaço
público do direito de sufragar, demonstrando que tal direito gera consequências que,
podem ser boas ou más, mas que são decorrentes das escolhas que serão feitas pelos
jovens.
Somente assim se poderá estimular e desenvolver uma cidadania efetiva, sem
exclusão e com respeito a todos os pensamentos, sejam esses de jovens, adultos ou
idosos, pois todos, se m e xce ção, faze m parte da socie dade e todos e sse s afe tam e
são afetados por essa mesma sociedade.
O conceito de pluralismo político, o qual vem insculpido no inciso V do artigo 1º
da Carta Cidadã, não deve ser compreendido como um sinônimo de pluripartidarismo.
A tal re spe ito le ciona o professor Manoe l Jorge e Silva Ne to que “pluralismo
político é o fundamento do Estado brasileiro que assegura a existência de centros
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coletivos de multiplicidade ideológica que, rivalizando-se entre si, tentar interferir ou
interferem na formação da vontade do Estado”. 5
Com e ssa ace pção pode -se

e ntão me lhor compre e nde r e

de se nvolve r o

raciocínio de que a multiplicidade ide ológica é um dos e le me ntos fundante s do
pluralismo, justificando-se então a participação dos jovens como uma das fontes dos
centros coletivos de multiplicidade ideológica.
Traçada e ssa pre missa, surge e ntão uma natural indagação, que diz re spe ito
ao motivo pelo qual devemos tomar em consideração o voto desses jovens que ainda
estão na fase inicial da juventude, cujo direito ao sufrágio existe, mas ainda não lhe é
imposto.
Em prime iro lugar não há motivo para se e xcluir e ssa parce la dos jove ns do
dire ito que a própria lhe asse gura e , se assim o fe z, é porque conside ra importante
que essa parcela da sociedade possa ser ouvida como forma de participação política.
Em segundo lugar porque o engajamento dos jovens na política é uma forma
concre ta, e ficaz e ne ce ssária para que os jove ns e le itore s de hoje possam se
transformar, e m um futuro mais ou me nos próximo, nos re pre se ntante s políticos de
amanhã.
Não há como se re pe nsar e m re novação da re pre se ntação política se m o
necessário engajamento da juventude.
É através desse engajamento que os jovens aprenderam não apenas a ter suas
re ivindicaçõe s ouvidas, mas também irão apre nde r que

além de

bradar as

re invindicaçõe s, também é ne ce ssário ouvir e , acima de tudo, é impe rioso ponde rar
todos os lados de uma ideia e saber escolher qual posição adotar em cada situação
concreta que se enfrentar.
E e ssa e xpe riência não se apre nde ape nas e tão some nte na te oria. É uma
e xpe riência que pre cisa se r vive nciada pe lo jove m de hoje e que come ça com o
simples ato de exercitar o direito ao voto através do escrutínio.

5

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2008.
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O estímulo do jovem ao exercício do direito ao voto e o acompanhamento da
escolha da representação política fazem parte da formação cultural de uma sociedade
politicamente efetiva.
Esse e stímulo se mostra cada ve z mais ne ce ssário, inclusive como me io de
mudança do perfil do eleitor de hoje.
Em inte re ssante artigo na Re vista Estudos Ele itorais, do Tribunal Supe rior
Ele itoral, o profe ssor Volgane Carvalho traça o pe rfil do e le itor, com uma re partição
tripartida entre o eleitor idealista, o eleitor egoísta e o eleitor narcisista.
O e le itor atual é aque le de nominado de narcisista, é assim ide ntificado no
citado estudo:
O indivíduo que emerge desse processo é mais indivíduo e
menos cidadão, uma vez que não se acha disposto a abdicar de
nenhuma prerrogativa ou direito para a preservação da vontade
comum. O desejo de protagonismo que ambiciona é focado em
forte individualismo. Assim, transforma-se em um narcisista que
acha feio tudo o que não é o espelho de suas opiniões e ambições
políticas e sociais e, nesse contexto, acaba exigindo que o
candidato perfeito seja aquele que anua com todas as suas
opiniões. 6

Urge e ntão, a participação dos jove ns, como instrume nto de mudança de sse
pe rfil narcisista para um pe rfil que

aqui de nomino de

e le itor solidário, assim

compre e ndido, de forma rasa, como aque le que busca uma socie dade me lhor, com
uma de mocracia fortificada, onde a cidadania se dê, de ntre outros aspe ctos, como
uma forma de participação política solidária entre todos os eleitores e representantes
eleitos.
Somente com uma efetiva participação de todos os corpus da sociedade é que
se rá e ntão possíve l uma mudança e fe tiva e m nossa socie dade , rumo a uma
democracia que torne nossa sociedade cada vez mais livre, justa e solidária, tal como
preconizado no art. 3º, inciso I, da Carta Magna.

6

CARVALHO, Volgane Oliveira. O eleitor narcisista e a reforma política no Brasil: caminhos e perspectivas. Revista Estudos Eleitorais,
vol. 12, nº 1. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral.
Disponível em: http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/estudos_eleitorais/estudos_eleitorais_v12-n1.pdf
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Então, há que se re forçar todos os e sforços que a socie dade atual ve m
re alizando para e stimular, cada ve z mais, os jove ns brasile iros a se e ngajarem de
corpo e alma na e fe tiva participação política, tanto ativa como passiva, construindo
assim um futuro cada vez melhor da democracia brasileira.
A e fe tiva participação dos jove ns constitui, para além de um re spe ito a le i
vigente, uma forma eficaz de fortalecimento da democracia e, quiçá, uma mudança no
perfil do eleitorado brasileiro, deixando de ser um eleitor narcisista e se tornando um
eleitor solidário.
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RESUMO
A pe squisa te m como principal obje tivo mape ar os siste mas de votação
e le trônicos utilizados nos Estados Unidos da América, acompanhando se u
avanço ou re troce sso nas e le içõe s pre side nciais marcadas para 2020
naque le país. Me todologicame nte , optou-se pe lo e studo de caso. Re sultados
pre liminare s apontam que aproximadame nte 12% (doze por ce nto) dos
e le itore s norte -ame ricanos e xe rce m se u dire ito de voto por me canismos
e le trônicos. Os dados suge re m que há uma maior conce ntração na utilização
de me canismos digitais de re gistro de voto na re gião le ste norte -ame ricana,
o que pe rmite formular como hipóte se se have ria alguma re lação e ntre
fatore s socioe conômicos e a ace itação de me canismos digitais de voto.
Palavras chave: Eleições, Voto, Urnas Eletrônicas.

ABSTRACT
The research has as main objective to map the electronic voting systems
used in the United States of America, following their advance or setback in the
presidential elections scheduled for 2020 in that country. Methodologically, the
case study was chosen. Preliminary results show that approximately 12%
(twelve percent) of American voters exercise their voting rights by electronic
mechanisms. The data suggest that there is a greater concentration on the use
of digital voting registration mechanisms in the east American region, which
allows formulating as a hypothesis whether there would be any relationship
between socioeconomic factors and the acceptance of digital voting
mechanisms.
Keywords: Elections, Voting, Electronic Ballots.
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O mapa a seguir apresente a distribuição de equipamentos eleitorais utilizados no território norte-americano.
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RESUMO
A discussão sobre candidaturas independentes (ou avulsas) ganhou novo fôlego no Brasil a partir
da decisão na qual o Supremo Tribunal Federal admitiu o Recurso Extraordinário nº 1.238.853/RJ
(anteriormente Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.054.490/RJ), no qual dois cidadãos pleiteiam
o reconhecimento do direito de se candidatar a cargos eletivos sem vinculação a um partido
político, insurgindo-se contra o modelo vigente no país desde 1945. A decisão final, caso seja
favorável aos recorrentes, representará uma virada jurisprudencial e uma mudança muito
significativa no sistema eleitoral e político desenhado no texto original da Constituição de 1988. No
presente artigo, a matéria será analisada a partir das principais questões e argumentos suscitados
no RE nº 1.238.853/RJ, relacionando-os com bibliografia referente às candidaturas independentes e
à crise da democracia representativa. Serão examinados os possíveis caminhos e obstáculos para
a liberação das candidaturas independentes pelo STF, bem como questões práticas e implicações
jurídicas decorrentes da admissão dessa espécie de candidatura no ordenamento jurídico
brasileiro, considerando-se, em especial, que as candidaturas avulsas podem ser instrumentos de
fortalecimento da democracia frente à crise de representatividade política.
Palavras chave: candidaturas avulsas, filiação partidária, partidos políticos, crise de
representatividade, crise da democracia.

ABSTRACT
The discussion on independent (or single) candidacies gained new impetus in Brazil with the decision in
which the Supreme Federal Court admitted Extraordinary Appeal No. 1,238,853/RJ (formerly Appeal in
Extraordinary Appeal No. 1,054,490/RJ), in which two citizens are claiming the recognition of the right to run
for elected office without being linked to a political party, protesting against the model existing in Brazil since
1945. The final decision, if it is favorable to the appelants, will represent a turning point in jurisprudence and a
very significant change in the electoral and political system designed in the original text of the 1988
Constitution. In this paper, the subject will be analyzed from the main questions and arguments raised in RE
nº 1,238,853/RJ, relating them to bibliography referring to independent candidacies and to the crisis of
representative democracy. The possible paths and obstacles for the liberation of independent candidacies by
the Supreme Court will be examined, as well as practical issues and legal implications arising from the
admission of this kind of candidacy in the Brazilian legal system, considering, in particular, that single
candidacies can be instruments for strengthening democracy in face of the crisis of political representation.

Keywords: : independent candidacies, party affiliation, political parties, crisis of political
representation, crisis of democracy.
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1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre candidaturas independentes ganhou novo fôlego no Brasil
a partir da de cisão na qual o Supre mo Tribunal Fe de ral (STF) admitiu o Re curso
Extraordinário (RE) nº 1.238.853/RJ (anteriormente Agravo em Recurso Extraordinário
nº 1.054.490/RJ), re conhe ce ndo a re pe rcussão ge ral da que stão constitucional ne le
debatida. No referido recurso, dois cidadãos pleiteiam o reconhecimento do direito de
se candidatar a cargos e le tivos se m vinculação a um partido político, insurgindo-se
contra o modelo vigente no país desde 1945. A decisão final, caso seja favorável aos
re corre nte s, re pre se ntará uma virada jurisprude ncial e

uma mudança muito

significativa no sistema eleitoral e político desenhado no texto original da Constituição
de 1988.
Por

candidatura

inde pe nde nte

ou

avulsa

de ve -se

e nte nde r

aque la

apresentada diretamente pelo próprio candidato, sem intermédio de partido político,
isto é, sem exigências como filiação partidária e escolha do candidato pelo partido. Os
termos “independente” e “avulsa” são comumente utilizados como sinônimos, mas é
possíve l faze r a distinção se gundo a qual a candidatura inde pe nde nte é um gêne ro
que comporta a candidatura avulsa como e spécie , ao lado da candidatura e m lista
cívica (lista formada pe los próprios candidatos para somatório dos votos a e le s
atribuídos em eleição realizada pelo sistema proporcional, como é o caso da eleição
para deputados e vereadores). No presente artigo, essa distinção não é relevante, de
modo que ambos os termos serão utilizados com o mesmo significado.
Esse

de bate

ganha e spe cial re le vância no mome nto atual de

crise

de

representatividade política. Um de seus principais sintomas é a falta de confiança dos
cidadãos nas instituiçõe s de mocráticas, e m e spe cial os partidos políticos, com os
quais a maioria das pessoas não se identifica.
No presente artigo, a matéria será analisada a partir das principais questões e
argume ntos suscitados nas de cisõe s judiciais e nas manife staçõe s das parte s e do
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Ministério Público no RE nº 1.238.853/RJ, relacionando-os com bibliografia re fe re nte
às candidaturas inde pe nde nte s e à crise da de mocracia re pre se ntativa, a fim de
contribuir para as respostas a serem dadas às seguintes perguntas: as candidaturas
avulsas pode m se r instrume ntos de fortale cime nto da de mocracia fre nte à crise de
re pre se ntatividade política? Qual a possibilidade de que se jam libe radas pe lo STF?
Quais se riam as implicaçõe s de corre nte s da autorização das candidaturas avulsas
pelo STF?
Para tanto, será exposta, em primeiro lugar, a regulação atual da matéria no
ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, será analisado o RE nº 1.238.853/RJ, com
uma bre ve e xposição dos principais fundame ntos das de cisõe s já profe ridas e dos
principais argumentos dos recorrentes. No tópico seguinte, a discussão é inserida no
contexto da crise de representatividade política, a fim de examinar se as candidaturas
inde pe nde nte s pode m se r instrume ntos de fortale cime nto da de mocracia ne sse
cenário. Por fim, são apontadas as questões práticas e implicações jurídicas que terão
de ser consideradas caso as candidaturas independentes passem a ser permitidas.

2. A REGULAÇÃO ATUAL DA MATÉRIA

No atual sistema eleitoral brasileiro, os partidos políticos detêm o monopólio
das candidaturas a cargos e le tivos, uma ve z que todos os candidatos de ve m se r
filiados a um partido político e escolhidos em convenção partidária.1
A Constituição de 1988 elencou a filiação partidária como uma das condições
de e le gibilidade (art. 14, § 3º, V), o que ve m se ndo inte rpre tado, até agora de forma
pacífica, como proibição ao re gistro de candidaturas de svinculadas de partidos
políticos. Além disso, o art. 77, § 2º, da Constituição é e xpre sso ao e xigir que o

1 A obrigatoriedade de apresentação das candidaturas por intermédio dos partidos políticos foi introduzida em nosso ordenamento
com o Decreto-Lei nº 7.586/1945, conhecido como Lei Agamenon, e se manteve até os dias atuais. Antes disso, as candidaturas
avulsas eram permitidas (cabe lembrar apenas que durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, não houve eleições). Para um histórico
das candidaturas avulsas desde o Império, ver Barreto (2018).
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candidato à Presidência da República seja registrado por partido político, norma que
se estende aos candidatos ao cargo de governador, em razão do disposto no art. 28
da Constituição.
Em âmbito infraconstitucional, tratam da matéria o Código Ele itoral (Le i nº
4.737/1965) e a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). O primeiro dispõe, em seu art. 87,
que “somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos”. Na
Lei das Eleições, a exigência de filiação a partido político consta nos arts. 9º e 11, § 1º,
III, e nquanto a obrigatorie dade de e scolha do candidato e m conve nção partidária
encontra-se nos arts. 8º e 11, § 1º, I. Além disso, a Lei nº 13.488/2017 acrescentou o §
14 ao art. 11 da Le i nº 9.504/97, para faze r constar e xpre ssame nte ne sta última a
vedação à candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária.
Diante de sse quadro normativo, o Tribunal Supe rior Ele itoral (TSE) ve m
re ite radame nte de cidindo pe la inadmissibilidade de candidaturas avulsas, 2 e o STF
também possui de cisõe s, cole giadas e monocráticas, no se ntido da obrigatorie dade
de vinculação das candidaturas a partido político.3 Assim, a decisão que admitiu o RE
nº 1.238.853/RJ sinaliza o possíve l rompime nto com o e nte ndime nto jurisprude ncial
consolidado sobre o tema.
Vale de stacar que a discussão sobre a libe ração das candidaturas avulsas
também e stá posta no âmbito do Pode r Le gislativo. No Se nado, e ncontra-se e m
tramitação a Proposta de Eme nda Constitucional (PEC) nº 06/2015, que pe rmite as
candidaturas avulsas que conte m com o apoio de pe lo me nos 1% dos e le itore s da
circunscrição. As PEC’s nº 07/2012 e 21/2006 também tratavam do tema no Senado,
mas foram arquivadas ao término das re spe ctivas le gislaturas. Na Câmara dos
De putados, tramitam e m conjunto as PEC’s nº 229/2008, 407/2009, 350/2017 e

2 Recurso Especial Eleitoral nº 1655-68, em 29/11/2016; Embargos de Declaração no Recurso Ordinário nº 445-45, em 03/10/2014;
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 2243-58, em 22/09/2010; Consulta nº 1425, em 19/06/2007; Agravo Regimental
em Recurso Ordinário nº 1285, em 25/09/2006; Registro de Candidatos à Presidência e Vice nº 139, em 03/08/2006; entre outras.
3 Mandado de Injunção nº 6.977, em 05/10/2018; Mandado de Injunção nº 6.900, em 29/06/2018; Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.817, em 28/05/2014; Mandado de Segurança nº 26.603, em 04/10/2007.
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378/2017, que também possibilitam a apresentação de candidaturas desvinculadas de
partidos políticos, mediante o apoiamento de certo número de eleitores. 4

3. O RE 1.238.853/RJ

O caso e m que stão iniciou-se

com o re que rime nto de

re gistro das

candidaturas de Rodrigo Sobrosa Mezzomo e Rodrigo Rocha Barbosa aos cargos de
Pre fe ito e Vice -Pre fe ito do Município do Rio de Jane iro nas e le içõe s de 2016. O
re gistro foi inde fe rido pe lo juízo de prime iro grau de vido à ausência de filiação
partidária dos requerentes, bem como por não terem sido escolhidos em convenção
partidária, e também porque o requerimento não foi apresentado por partido político.
Na se nte nça, o juiz e le itoral de stacou que a discussão a re spe ito da candidatura
avulsa é legítima, mas deve ser travada no âmbito do Congresso Nacional, já que, por
se tratar de norma constitucional expressa (art. 14, § 3º, V, da CRFB), a exigência de
filiação partidária só poderia ser afastada por meio de emenda constitucional.5
Ao julgar o re curso inte rposto pe los pre te nsos candidatos, o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) confirmou a sentença, por unanimidade
de votos. Da fundame ntação do acórdão, pode -se de stacar a afirmação de que o
constituinte originário optou por conferir o monopólio das candidaturas aos partidos
políticos, de modo que, por se tratar de uma decisão política fundamental, a admissão
de candidaturas avulsas em nosso ordenamento jurídico caberia ao Poder Legislativo,
no e xe rcício do pode r constituinte de rivado, e não ao Pode r Judiciário. O re lator do
re curso salie ntou, ainda, sua concordância com críticas fe itas pe los re corre nte s ao
funcioname nto da de mocracia brasile ira nos te mpos atuais, mas pontuou que a
4 A última movimentação da PEC nº 06/2015 foi a distribuição ao relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
12/03/2019. A PEC nº 229/2008, à qual se encontram apensadas as demais propostas sobre a matéria apresentadas na Câmara dos
Deputados, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da referida casa legislativa, aguardando a apreciação
do parecer emitido pelo relator das propostas, que se manifestou favoravelmente à sua admissibilidade. Consultas efetuadas em
12/02/2020 nos portais eletrônicos do Senado Federal (https://www12.senado.leg.br/hpsenado) e da Câmara dos Deputados
(https://www.camara.leg.br).
5 Registro de Candidatura nº 1655-68, julgado em 18/08/2016.
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solução para os problemas mencionados pelos recorrentes não é tão simples e que as
candidaturas avulsas também pode m afe tar ne gativame nte a de mocracia. Ao se re m
e nfre ntados os argume ntos de orde m constitucional aduzidos pe los re corre nte s,
consignou-se no acórdão que o “ordenamento jurídico está assentado na existência e
mediação dos partidos políticos, ou seja, no seu papel primordial e fundamental para
a de mocracia”, e que a mudança de inte rpre tação pre te ndida pe los re corre nte s
implicaria e m subve rsão da orde m constitucional e stabe le cida, por contrariar os
princípios estruturais (políticos e jurídicos) da Constituição. 6
Inte rposto re curso e spe cial e le itoral ao Tribunal Supe rior Ele itoral (TSE), foi
mantida, também por unanimidade de votos, a de cisão do TRE/RJ. O fundame nto
principal do acórdão do TSE foi a previsão constitucional da filiação partidária como
condição de e le gibilidade , consignando-se que os partidos políticos constitue m um
“elo imprescindível entre a sociedade e o estado” em nosso ordenamento jurídico. Foi
destacada, ainda, a existência de decisões anteriores do TSE no mesmo sentido. 7
Ao admitir o re curso e xtraordinário inte rposto contra a de cisão do TSE, o
Supre mo Tribunal Fe de ral supe rou a que stão da pre judicialidade

do re curso,

de corre nte do fato de que já foi ultrapassada a e le ição na qual os re corre nte s
pre te ndiam concorre r, e re conhe ce u a re pe rcussão ge ral da discussão re lativa à
admissibilidade de candidaturas avulsas. 8 Em 09/12/2019, foi re alizada audiência
pública com exposições de representantes do Senado, da Câmara dos Deputados, da
Orde m dos Advogados do Brasil (OAB), da Advocacia-Ge ral da União (AGU), dos
partidos políticos, de movimentos sociais e de instituições acadêmicas. Ainda não há
data prevista para o julgamento do recurso. 9

6 Recurso Eleitoral nº 1655-68, acórdão de 19/09/2016, Relator André Fontes.
7 Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1655-68, acórdão de 29/11/2016, Relatora Min. Luciana Lóssio.
8 Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.054.490/RJ (posteriormente reautuado para Recurso Extraordinário nº 1.238.853/RJ),
acórdão de 05/10/2017, Relator Min. Luís Roberto Barroso.
9 No momento, os autos encontram-se conclusos com o relator para apreciação de petições juntadas aos autos após a audiência
pública. Consulta efetuada em 29/02/2020 no portal eletrônico do STF (https://portal.stf.jus.br).
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As de cisõe s já profe ridas no proce sso e m análise de ixam transpare ce r que
e stá e m jogo, no fundo, a visão sobre qual postura o STF de ve tomar diante de
de cisõe s políticas fundame ntais positivadas na Constituição ou que possam se r
extraídas do texto constitucional. Aqueles que entendem que a Suprema Corte deve
assumir o protagonismo quando é conclamada pela sociedade a dar resposta a esse
tipo de que stão e starão mais prope nsos a conside rar que a discussão sobre as
candidaturas inde pe nde nte s e fe tivame nte

possui nature za jurídico-constitucional,

dependendo, assim, da interpretação que será dada pelo STF. Por outro lado, os que
conside ram que a Corte Constitucional de ve adotar uma postura de fe re nte aos
demais Poderes no que se refere a essa espécie de decisão provavelmente tenderão a
afirmar que a questão é de natureza exclusivamente política, estando, assim, fora da
alçada do Poder Judiciário. 10

3.1. Principais argumentos dos recorrentes

Os re corre nte s utilizam-se de argume ntos de nature za tanto fática quanto
jurídica para sustentar seu pleito de admissão das candidaturas independentes.
Quanto aos fatos, os recorrentes salientam, inicialmente, que 90% dos países
que re alizam e le içõe s para cargos públicos pe rmite m candidaturas inde pe nde nte s. 11
Em se guida, te ce m se ve ras críticas aos partidos políticos brasile iros, e m e spe cial
quanto à ausência de democracia interna nos órgãos partidários, o controle despótico
dos partidos por certas famílias ou por clãs partidários que se perpetuam no controle
de ssas agre miaçõe s e a falta de de bate sério de ide ias e propostas. Como isso se
reflete na escolha dos candidatos e na distribuição do tempo de propaganda eleitoral
gratuita e dos recursos financeiros destinados às campanhas eleitorais, afirmam que

10 Para uma análise sobre a legitimidade do STF para decidir sobre a admissibilidade das candidaturas avulsas, com conclusão
positiva a esse respeito, ver Cyrineu (2019).
11 O dado foi retirado de um levantamento realizado pelo Ace Project, disponível em <http://aceproject.org/
epic-en?question=PC008&f=>.
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“os donos dos partidos políticos” são “os senhores supremos da política, ou seja, os
ve rdade iros donos do pode r”, cuja mão pre cisa se r “be ijada” para que se possa se r
candidato no Brasil.
Ainda e m re lação aos partidos, me ncionam o baixo índice de confiança da
população brasile ira ne ssas instituiçõe s; a e xistência das chamadas “le ge ndas de
alugue l”; e a ine xistência de ve rdade ira orie ntação programática da maioria dos
partidos, re sultando de tudo isso a falta de ide ntificação da maioria dos e le itore s
brasileiros com qualquer um dos mais de 30 partidos políticos existentes no país.
No tocante à argumentação jurídica, os recorrentes defendem a tese de que a
candidatura inde pe nde nte de ve se r e nte ndida como um dire ito fundame ntal do
cidadão, de corre nte dos pre ce itos fundame ntais da cidadania, da dignidade da
pe ssoa humana e do pluralismo político. Diante disso, e conside rando ainda que a
própria Constituição de 1988 proíbe a associação compulsória (art. 5º, XX), afirmam
que a pre visão constitucional da filiação partidária como condição de e le gibilidade
não de ve ria se r inte rpre tada como ve dação às candidaturas avulsas, como ve m
ocorre ndo até e ntão, e sim como e xigência dire cionada ape nas àque le s que opte m
por se candidatar por intermédio de um partido político. A interpretação sistemática
se ria suficie nte para alcançar e sse re sultado he rme nêutico, mas outros caminhos,
como a mutação constitucional, também pode riam se r utilizados para che gar à
mesma conclusão.
Em outra fre nte , os re corre nte s aduze m que

a obrigatorie dade

de

inte rme diação da candidatura por partido político viola normas inte rnacionais
subscritas pelo Brasil, em especial a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, cujo art. 23 estabelece que os
direitos de votar e ser votado, entre outros, podem ser regulados exclusivamente por
motivos de idade , nacionalidade , re sidência, idioma, instrução, capacidade civil ou
mental, ou conde nação, por juiz compe te nte , e m proce sso pe nal. Os re corre nte s
invocam o efeito paralisante que, de acordo com a decisão do STF no RE 466.343, os
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tratados internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido incorporados na
forma do art. 5º, § 3º, da Constituição, como é o caso do Pacto de São José da Costa
Rica, possue m e m re lação à le gislação infraconstitucional que os contrarie . 12 Dessa
forma, como a filiação partidária e a escolha em convenção do partido não estão entre
as limitaçõe s pe rmitidas pe la norma inte rnacional, a le gislação que disciplina tais
exigências ficaria desprovida de eficácia, tornando, na prática, inaplicável o disposto
no art. 14, § 3º, V, da Constituição.
Essa segunda linha de argumentação jurídica é a que teve a melhor acolhida
até o mome nto. Foi com base ne la que a Procuradoria-Ge ral da Re pública (PGR)
emitiu parecer favorável ao provimento do recurso extraordinário, caso fosse admitido
pelo STF, 13 e a “invocação plausível do Pacto de São José da Costa Rica e do padrão
de mocrático pre dominante no mundo” foi um dos fundame ntos de stacados na
ementa do acórdão que admitiu o recurso.

4.

AS

CANDIDATURAS

FORTALECIMENTO

DA

INDEPENDENTES

COMO

DEMOCRACIA

FRENTE

INSTRUMENTO
À

CRISE

DE
DE

REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA

12 O § 3º do art. 5º da Constituição dispõe que os “tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais”. O referido dispositivo foi incluído pela Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004, com o
objetivo de pôr fim à discussão sobre a interpretação do § 2º do mesmo artigo, segundo o qual os “direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”. Discutia-se se os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo
Brasil eram incorporados ou não com estatura constitucional. Após a EC nº 45/2004, persistiu a dúvida quanto aos tratados
incorporados ao ordenamento brasileiro antes dela. No RE 466.343, o STF decidiu que tais tratados possuem caráter supralegal, isto
é, posicionam-se abaixo das normas constitucionais, mas acima da legislação infraconstitucional.
13 A PGR, porém, chegou a essa conclusão defendendo a mudança do entendimento do STF quanto aos pactos internacionais
incorporados entre a data da promulgação da Constituição de 1988 e a data da entrada em vigor da EC nº 45/2004, e não pelo efeito
paralisante das normas internacionais com estatura supralegal. Para a PGR, os tratados e convenções ratificados pelo Brasil nesse
período, ainda que por maioria simples, possuem caráter constitucional, em decorrência do disposto no § 2º do art. 5º da
Constituição, já que, à época, não havia a previsão do quórum qualificado posteriormente estabelecido pela EC nº 45/2004. Assim, a
incorporação do Pacto de São José da Costa Rica teria resultado na revogação do inciso V do § 3º do art. 14 da Constituição, por ser
incompatível com o art. 23 do tratado internacional e por não se tratar de cláusula pétrea.
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A discussão atual sobre

as candidaturas inde pe nde nte s se

inse re

num

contexto maior, de crise de representatividade política, evidenciada pela insatisfação
ge ne ralizada com o funcioname nto da de mocracia, pe la falta de

confiança da

população nas instituiçõe s de mocráticas, e m e spe cial os partidos políticos, e pe la
se nsação dominante de que os e le itos não re pre se ntam aque le s que os e le ge ram. 14
De acordo com diversos estudiosos do assunto, a crise de representatividade, por sua
ve z, é ape nas um dos e le me ntos de um fe nôme no ainda mais amplo: a crise da
de mocracia libe ral. 15 Diante de sse quadro, alguns de fe nde m o aprofundame nto ou a
radicalização da de mocracia como única alte rnativa para faze r fre nte

a e ssa

conjuntura, 16 enquanto outros questionam se a democracia continua sendo viável ou
se ainda é a melhor forma de governo. 17
Analisando esse cenário a partir de dados estatísticos, o sociólogo espanhol
Manuel Castells (2018, p. 7-10) afirma que a crise de representatividade política, que
se ve rifica e m quase todos os paíse s de mocráticos, le vou a uma ruptura na re lação

14 Segundo pesquisa realizada pelo Pew Research Center em 2018, 83% dos brasileiros estão insatisfeitos com o funcionamento da
democracia no país (disponível em https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/29/in-many-countries-dissatisfaction-withdemocracy-is-tied-to-views-about-economic-conditions-personal-rights/>, acesso em 20/02/2020). De acordo com o Índice de
Confiança Social (ICS) de 2019, do IBOPE, os partidos políticos e o Congresso Nacional são as instituições nas quais os brasileiros
menos confiam, encontrando-se na faixa de “quase nenhuma confiança”; em terceira pior colocação estão os governos municipais
(disponível
em
<http://177.47.5.246/arquivos/JOB%2019_0844_ICS_INDICE_CONFIANCA_SOCIAL_2019%20-%20Aprese
nta%C3%A7%C3%A3o%20(final).pdf>, acesso em 20/02/2020). Em pesquisa realizada pelo Datafolha em julho de 2019, 58% dos
brasileiros não confiam nos partidos políticos e 45% não confiam no Congresso Nacional (disponível em
<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2019/07/10/9b9d682bfe0f1c6f228717d59ce
49fdfci.pdf>, acesso em 20/02/2020). Outra pesquisa, também do Datafolha, aponta que 65% dos brasileiros não se identificam com
nenhum
partido
político
em
especial
(disponível
em
<https://www1.folha.uol.com.br/
poder/2019/04/65-dos-brasileiros-nao-se-identificam-com-partidos-diz-pesquisa-datafolha.shtml>, acesso em 20/02/2020).
15 Nesse sentido, Avritzer e Santos (2002), Brown (2011), Rancière (2014), Dardot e Laval (2016, 2017), Castells (2018), Levitsky e Ziblatt
(2018), Runciman (2018), Streeck (2018), Freedom House (2018, 2019) e The Economist Intelligence Unit (2018, 2019). Os relatórios
Democracy Index, da The Economist Intelligence Unit, e Freedom in the World, da Freedom House, dos últimos dois anos falam
expressamente em recessão democrática e crise da democracia em escala mundial, com base em dados que demonstram a queda
de confiança nas instituições democráticas, a insatisfação com o funcionamento da democracia e o declínio de elementos
tradicionais da democracia liberal, como as liberdades civis, os direitos políticos, o respeito às minorias e a realização de eleições
livres e justas.
16 Nesse sentido, Boaventura de Sousa Santos em <http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/563035-a-dificilreinvencao-da-democracia-frente-ao-fascismo-social-entrevista-especial-com-boaventura-de-sousa-santos>
(acessado
em
12/02/2020) e Dominique Rousseau em <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578598-a-crise-da-democracia-representativacontemporanea-e-os-caminhos-para-a-renovacao-o-olhar-de-dominique-rousseau> (acessado em 12/02//2020).
17 Como Brown (2011) e Runciman (2018).
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entre governantes e governados, provocando o colapso gradual da democracia liberal
como modelo político de representação e governança. O autor salienta que “[m]ais de
dois te rços dos habitante s do plane ta acham que os políticos não os re pre se ntam,
que os partidos (todos) priorizam os próprios interesses, que os parlamentos não são
representativos e que os governos são corruptos, injustos, burocráticos e opressivos”
(CASTELLS, 2018, p. 14). Em outro tre cho, o sociólogo e xplica de

forma mais

de talhada como os partidos políticos se afastaram dos cidadãos e m ge ral, que com
isso se veem sem acesso ou com acesso muito limitado aos cargos de representação
política (CASTELLS, 2018, p. 12-13):
Se for rompido o vínculo subjetivo entre o que os cidadãos pensam e
querem e as ações daqueles a quem elegemos e pagamos, produz-se o
que denominamos crise de legitimidade política; a saber, o sentimento
majoritário de que os atores do sistema político não nos representam.
Em teoria, esse desajuste se autocorrige na democracia liberal com a
pluralidade de opções e as eleições periódicas para escolher entre
essas opções. Na prática, a escolha se limita àquelas opções que já
estão enraizadas nas instituições e nos interesses criados na
sociedade, com obstáculos de todo tipo aos que tentam acessar uma
corriola bem-delimitada. E pior, os atores políticos fundamentais, ou
seja, os partidos, podem diferir em políticas, mas concordam em manter
o monopólio do poder dentro de um quadro de possibilidades
preestabelecidas por eles mesmos. A política se profissionaliza, e os
políticos se tornam um grupo social que defende seus interesses
comuns acima dos interesses daqueles que eles dizem representar:
forma-se uma classe política, que, com honrosas exceções, transcende
ideologias e cuida de seu oligopólio. Além disso, os partidos, como tais,
experimentam um processo de burocratização interna, predito por
Robert Michels desde a década de 1920, limitando a renovação à
competição entre seus líderes e afastando-se do controle e da decisão
de seus militantes. E mais, uma vez realizado o ato da eleição,
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dominado pelo marketing eleitoral e pelas estratégias de comunicação,
com escasso debate e pouca participação de militantes e eleitores, o
sistema funciona autonomamente em relação aos cidadãos.

No Brasil, há amplo conse nso no tocante à situação fática narrada no RE
1.238.853/RJ a respeito dos partidos políticos, como demonstram as decisões judiciais já
proferidas no referido processo. No acórdão proferido pelo TRE/RJ, o relator do recurso
assinalou que “não há como discordar dos recorrentes quando afirmam que passamos
por um mome nto de profunda crise política, de re pre se ntatividade , de de scre nça nos
pode re s constituídos e de subve rsão da de mocracia partidária” (p. 12). No acórdão e m
que o STF reconheceu a repercussão geral da questão discutida no RE 1.238.853/RJ, o
re lator, Ministro Luís Robe rto Barroso, me nciona a “profunda crise de cre dibilidade do
siste ma político”, agravada pe lo impasse

na aprovação da re forma política pe lo

Congre sso Nacional (p. 6), e o “re le vante e pre ocupante de scolame nto e ntre a classe
política e a socie dade civil” (p. 19), re sumindo da se guinte forma a situação em que se
encontram os partidos políticos brasileiros (p. 10):
A crise de confiança que se instalou atinge inclusive os partidos
políticos. As agremiações com maior expressão no cenário nacional
tiveram membros citados em colaborações premiadas e denunciados
em escândalos de corrupção. Pesquisas de opinião indicam que o grau
de confiança dos cidadãos nos partidos políticos é atualmente
baixíssimo. E levantamentos empíricos da ONG Transparência Brasil
sugerem que o domínio familiar sobre os partidos se encontra em
ascensão, tornando menos acessível ao cidadão comum a candidatura
política por meio dessas instituições.

As justificaçõe s das PEC’s e m tramitação no Congre sso Nacional também
corroboram o suporte fático do re curso e xtraordinário e m que stão. Na PEC nº 6/2015,
subscrita por 26 se nadore s (aproximadame nte 1/3 do total), a e xigência de filiação
partidária é apontada como um impe dime nto ao e xe rcício ple no da cidadania e uma
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forma de fortalecimento de “máquinas partidárias que nem sempre estão ao serviço do
be m comum, mas, e m muitos casos, ope ram e m de fe sa de inte re sse s privados, ne m
se mpre le gítimos”, contribuindo para que a política cause re pulsa aos cidadãos be minte ncionados. E tanto na re fe rida PEC como nas outras já citadas ne ste artigo, a
autorização das candidaturas independentes é defendida como medida que, ao permitir
a participação de

todo cidadão na disputa e le itoral, contribuiria para re forçar o

e nvolvime nto dos cidadãos com as que stõe s políticas e administrativas da socie dade ,
além de favore ce r a re novação da classe política e a participação de inte grante s de
movimentos sociais e de minorias.
Por outro lado, várias são as críticas feitas às candidaturas avulsas. A principal
delas é de que admiti-las favoreceria o personalismo e o individualismo na política. Hoje,
porém, a escolha pelos eleitores já se dá principalmente pelas características pessoais de
cada candidato e não pelo programa partidário, já que a maioria dos partidos não tem
consistência ideológica. Além disso, as candidaturas desvinculadas de partidos políticos
não significam, ne ce ssariame nte , que

os candidatos inde pe nde nte s não e ste jam

inse ridos e m um grupo de re pre se ntação política. Como de staca Pe za (2007, p. 618), a
atividade política não se desenvolve apenas no seio dos partidos políticos, mas também
e m outros agrupame ntos da socie dade civil. Atualme nte , cre sce cada ve z mais a
quantidade e a importância de movime ntos sociais com atuação política que não são
organizados na forma partidária e não são vinculados a nenhum partido.
Outra crítica muito comum é de

que

as candidaturas inde pe nde nte s

enfraqueceriam os partidos e, assim, a própria democracia, já que a institucionalização da
política, le vada a e fe ito por me io dos partidos políticos, é um dos e le me ntos mais
importante s para o suce sso e a sobre vivência do re gime de mocrático. O obje tivo da
admissão das candidaturas inde pe nde nte s é, no e ntanto, justame nte o oposto: o
fortalecimento dos partidos que se de dicarem a robustece r seu caráter programático e
sua re lação com as base s e os e le itore s e m ge ral, e m razão da ne ce ssidade de atrair
filiados para se candidatarem.
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Percebe-se, assim, que o pleito de admissão das candidaturas independentes se
inse re na busca por novas formas de tornar e fe tiva a participação popular no pode r,
como meio de re vitalizar e faze r avançar o re gime democrático, o que é especialmente
importante diante do ce nário atual de e svaziame nto e re troce sso da de mocracia. As
candidaturas independentes são uma forma de possibilitar que o cidadão tenha acesso
aos cargos políticos sem ter de se submeter a “regras e ordens hierárquicas favoráveis à
pe rpe tuação do pode r, as quais são ine vitáve is nos partidos, como be m o ate stou, há
mais de um século, Michels” (BARRETO, 2018, p. 215).

5. QUESTÕES PRÁTICAS E IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DECORRENTES DA
ADMISSÃO DAS CANDIDATURAS AVULSAS

Caso as candidaturas independentes passem a ser permitidas, uma série de
questões práticas e implicações jurídicas deverão ser levadas em consideração.
A primeira delas diz respeito à existência ou não de algum requisito específico
para a apre se ntação da candidatura, se ndo o mais comum a e xigência de apoio
mínimo de uma ce rta quantidade de e le itore s. Essa condição é uma mane ira de
ate nuar o pe rsonalismo e re duzir o risco de candidaturas de sprovidas de se rie dade .
Além disso, te m como e fe ito natural a re dução da quantidade de candidaturas
apresentadas, o que pode, no aspecto prático, ser importante para viabilizar a análise
dos requerimentos de registro de candidatura com maior cuidado e em tempo hábil,
mas, por outro lado, também pode ser vista como uma restrição indevida ao direito de
se candidatar, e spe cialme nte se for e le vado o núme ro de e le itore s cujo apoio se ja
ne ce ssário. Um dado importante é que e ssa limitação também não e stá pre vista no
art. 23 do Pacto de São José da Costa Rica, o que constitui possível obstáculo à sua
imple me ntação. A maioria das PEC’s e m tramitação no Congre sso Nacional e xige o
apoiame nto mínimo, e stabe le cido e m patamare s que variam de 0,1% até 1% dos
eleitores da circunscrição eleitoral, de acordo com cada PEC.
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Além da quantidade de e le itore s, outros pontos pre cisarão se r de limitados
caso se ja e xigido o apoiame nto mínimo para o re gistro das candidaturas
independentes. Por exemplo: em qual período será permitida a coleta de assinaturas
(ou outras formas de manife stação do apoio)? De que me ios de divulgação que m
pre te nde se candidatar pode rá dispor para buscar o apoio dos e le itore s? Se rão
ace itas ape nas assinaturas e m pape l, ou também pode rão se r utilizados me ios
e le trônicos? Se rá e xigida a aute nticação das assinaturas? A re sposta a cada uma
dessas questões terá considerável impacto no procedimento a ser adotado por todos
os e nvolvidos, como os pre te nsos candidatos, a Justiça Ele itoral e o Ministério
Público. Uma complicação que já se pode pre ve r é a de finição do limite e ntre a
divulgação lícita da pré-candidatura com a finalidade de obter o apoiamento mínimo
necessário e a realização de propaganda eleitoral antecipada.
Outra que stão de suma importância consiste no ace sso dos candidatos
independentes a recursos públicos para financiamento das campanhas eleitorais e à
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, já que, hoje, a divisão é feita com
base

nos partidos (arts. 16-D e

47, § 2º, da Le i nº 9.504/1997). Privá-los

completamente desse acesso poderá ensejar um grande desequilíbrio na disputa em
se u de sfavor, mas incluí-los ne ssa distribuição de mandará alte raçõe s na le gislação,
com a criação de algum critério e spe cífico para e ssa e spécie de candidatos. A
exigência de apoio mínimo para o registro das candidaturas independentes também
pode te r influência aqui, já que uma quantidade muito grande de candidatos de sse
tipo significará me nos re cursos públicos e me nos te mpo de propaganda para cada
um. Além disso, o número de eleitores que apoiam a candidatura poderia ser um dos
critérios utilizados na definição do montante ao qual cada candidato terá direito.
Será necessário, ainda, fazer ajustes no tocante ao funcionamento das casas
le gislativas, uma ve z que

as re spe ctivas me sas e

comissõe s são atualme nte

pre e nchidas de forma proporcional à quantidade de parlame ntare s de cada partido
ou bloco parlamentar em cada casa, em atendimento ao disposto no art. 58, § 1º, da
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Constituição (arts. 8º e 27 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e arts. 59,
§ 1º, e 78 do Regimento Interno do Senado Federal).
Mais uma questão prática que deverá ser considerada é o processamento dos
re que rime ntos de
candidatos, já que

re gistros de

candidatura e

das pre staçõe s de

contas dos

a pe rmissão das candidaturas inde pe nde nte s te rá como

conse quência muitíssimo prováve l um grande aume nto do núme ro de candidaturas
apre se ntadas à Justiça Ele itoral. Se m ajuste s re lativos ao prazo de julgame nto dos
re gistros de candidatura, por e xe mplo, se rá quase impossíve l que os julgame ntos
ocorram em tempo hábil, e provavelmente será necessário reforçar a quantidade de
pe ssoal nos órgãos da Justiça Ele itoral e do Ministério Público e nvolvidos ne ssas
tarefas.

6. CONCLUSÃO

A liberação das candidaturas independentes pelo STF esbarra em uma série
de obstáculos. O primeiro e mais importante deles é a nítida decisão do constituinte
de 1988 de e stabe le ce r os partidos políticos como atore s indispe nsáve is do siste ma
e le itoral e político. A princípio, são dois os caminhos que pode m le var à supe ração
desse obstáculo: a revisão do entendimento do STF a respeito do status dos tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento brasileiro antes
da EC nº 45/2004, como de fe nde a PGR; ou a aplicação do e fe ito paralisante dos
tratados internacionais com estatura supralegal sobre a legislação infraconstitucional,
de forma análoga ao que ocorre u e m re lação à prisão do de positário infie l no RE
466.343.
O prime iro de sse s caminhos e nfre nta a dificuldade

de

alte ração da

jurisprudência do STF seguida há mais de 10 anos, mas, por outro lado, é o que mais
facilmente se justificaria em termos jurídicos, já que a incorporação do Pacto de São
José da Costa Rica teria, neste caso, o mesmo efeito da promulgação de uma emenda
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constitucional. A se gunda opção conta com a vantage m de

não modificar o

e nte ndime nto jurisprude ncial e xiste nte , mas as dife re nças e m re lação ao caso
paradigma (o RE 466.343) pode m inviabilizar a aplicação de sse e nte ndime nto às
candidaturas independentes. A mais importante delas é que a possibilidade de prisão
do de positário infie l e vide nte me nte não e ra uma de cisão política fundame ntal, mas
ape nas uma e xce ção à ve dação da prisão civil por dívida. A apre se ntação da
candidatura por me io dos partidos políticos é, ao contrário, uma e xigência
constitucional que e stá e m consonância com todo o siste ma e le itoral e político
desenhado pelo constituinte originário.
Outra que stão de

e xtre ma re le vância a se r conside rada é que

toda a

legislação eleitoral está baseada na intermediação dos partidos políticos. A permissão
das candidaturas inde pe nde nte s traria consigo a ne ce ssidade de dive rsos ajuste s,
como visto acima, os quais, ao me nos e m te se , compe te m ao le gislador, e não ao
Poder Judiciário.
Por outro lado, ape sar das PEC’s que se e ncontram e m tramitação no
Congre sso Nacional, é difícil imaginar que

os partidos políticos abrirão mão,

voluntariame nte , do monopólio que de têm sobre as candidaturas e de todo o pode r
que conse gue m obte r a partir disso. Na audiência pública re alizada pe lo STF para
instruir o RE 1.238.853/RJ, some nte dois (Novo e Re de Suste ntabilidade ) dos doze
partidos que

participaram das e xposiçõe s manife staram-se

favorave lme nte

às

candidaturas independentes. Desse modo, é possível que o STF seja a única instância
apta a e nfre ntar o proble ma com a amplitude e a ise nção ne ce ssárias, como afirma
Cyrineu (2019).
A libe ração das candidaturas avulsas é passíve l de críticas e , por si só, não
se rá capaz de re tirar a de mocracia re pre se ntativa da situação crítica e m que e la se
encontra hoje. Mas pode ser um instrumento valioso na recuperação da importância
dos cidadãos na política de mocrática, e conse que nte me nte no re sgate do se u
inte re sse

por e la. Pode

promove r a oxige nação dos quadros re pre se ntativos e
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também ince ntivar mudanças nos partidos no se ntido de uma maior abe rtura e
aproximação com a sociedade e os cidadãos, além de uma orientação ideológica mais
clara e bem definida.
Muito mais do que uma discussão meramente jurídica ou uma simples opção
política, o que e stá e m jogo é o futuro da de mocracia brasile ira, que de pe nde , e m
grande

me dida, da satisfação das e xpe ctativas dos cidadãos com o se u

funcionamento, se m a qual dificilme nte ocorre rá a re tomada da confiança dos
brasileiros em nosso regime político.
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RESUMO
A ordem jurídica não tutela unicamente a livre manifestação da vontade para salvá-la de vícios
que conduzam à anulação do negócio jurídico, mas, na busca do ideal de justiça material,
quer-se também que a expressão da vontade não produza excessos ou resultados
iníquos, usurários, abusivos, exagerados, avessos à ordem pública ou contrários aos
princípios da boa-fé e da cooperação. E na persecução do ideal de justiça material, determinados
fatores externos que impactam acentuadamente o encontro de vontades e as obrigações daí
derivadas, como o ambiente, o clima e sua alteração antropogênica, não podem ser
ignorados pelas partes contratantes diante no nível atual do conhecimento e das previsões
científicas. Diante da repercussão da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, particularmente do Acordo de Paris, no sistema normativo de países
como Brasil e Portugal, é possível afirmar que há hoje uma dever acessório de adaptação
conformador da manifestação da vontade, como corolário da boa-fé objetiva ambiental, a
restringir as hipóteses de resolução do contrato sob o prisma da alteração anormal das
circunstâncias ou do caso fortuito e da forçaa maior,
exigindo,
entre
outras
considerações, a análise do binômio inevitabilidade-inadaptabilidade.
Palavras-chave: adaptação, alteração das circunstâncias, boa-fé objetiva ambiental, dever
acessório, contratos, força maior, mudança do clima.

ABSTRACT
Legal system does not protect solely the free expression of the will to save it from defects that
lead to the annulment of legal transactions, but, in the pursuit of the ideal of material justice, it
also desires that the expression of this will not produce excesses or unjust, usurious, abusive,
exaggerated results, opposed to the public order or contrary to the principles of good faith
and cooperation. Moreover, in the pursuit of the ideal of material justice, certain external factors
that markedly impact the meeting of wills and the obligations derived therefrom, such as
the environment and the climate and their anthropogenic changes, can not be ignored by
the contracting parties in face of the current level of knowledge and scientific forecasts.
Faced with the repercussion of the United Nations Framework Convention on Climate
Change in general and the Paris Agreement in particular in the national legal systems of
countries such as Brazil and Portugal, it is possible to affirm that today there is anaccessory
obligation of adaptation conforming to the manifestation of the will, as a corollary of objective
environmental good faith, to restrict the hypotheses of resolution of the contract under the
prism of the abnormal change of circumstances or of afortuitous event and of force majeure,
requiring, among other considerations, the analysis of the binomial inevitability-unadaptability.
Key words: accessory duty, adaptation, change of circumstances, climate change,
contracts, force majeure, objective environmental good faith.
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Colisão\ Coalisão - Qual futuro?
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RESUMO
Estado de Exceção, Estado de Direito enfrentam Coronavirus Contemporâneo gerará futuro incerto a partir da ação liberal da economia,
fio condutor de um social que espera-se solidário.
Palavras Chave: politica futuro tempo

ABSTRACT
State of Exception, Rule of Law face Coronavirus - Contemporary will
generate uncertain future from the liberal action of the economy, the
guiding thread of a social that is expected to be supportive
Keywords: policy future time
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No outono da vida, o olhar, antes do ocaso, volta-se para trás, contempla – “ ...
vou te fazer um pedido \ tempo tempo tempo tempo \ compositor de destinos \
tambor de todos os ritmos \tempo tempo tempo tempo \ entro num acordo
contigo \ tempo tempo tempo tempo \ por seres tão inventivo \ e pareceres
contínuo – ORAÇÃO AO TEMPO – Caetano Veloso.

Sabe que o tempo em nossa civilização ocidental corre linear, a partir do ano
zero, o nascimento do Cristo histórico.
O tempo do nosso berço civilizatório, é greco-romano , e, nele, sem dúvida, o
político seria “o” político, homem. “Um dos caracteres mais duradouros do direito
romano, o que teve mais consequências é sem dúvida a posição privilegiada do chefe
de gens, do pater famílias, só ele é plenamente responsável, plenamente proprietário,
só ele é plenamente apto a fazer justiça. Nem o filho, nem a mulher possuem nenhum
direito, nenhuma personalidade jurídica.” (GRIMAL , 1984, p 93).
Assentadas as bases das quais se deu o processo civilizatório de nossa cultura
ocidental, Clio, musa da História, contempla Cronos, Deus Tempo, e na brevidade
deste espaço que busca dizer do Político do Futuro, em terra brazilis, pede olhemos
o presente.
Questão de ordem, imperativo o pensamento que segue: o nosso polÍtico do
futuro viverá o que está se denominando vá ser o “novo normal” e lidará com uma
questão que desde já está se impondo – há todo um discurso de perda e agonia da
economia, cujo causador se pretenda ser o Coronavírus.
NÃO. Vivemos o paradigma einsteniano – tudo se relativiza. O coronavírus
pode vir a estabelecer novo paradigma: ele é absoluto, enquanto for, enquanto não
houver antídoto. O Coronavírus parou o Tempo, o tempo laboral, o tempo do chão
de fabrica, parou a economia. Economia que é relativa – parada está a economia
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produtiva; já a economia rentista está bombando, desde 23 de março até 11 de
maio, sete semanas, o Indíce da Bolsa de Nova York teve alta de 30,3%, Deus
Mercado segue incólume, com o Banco Central americano, o Federal Reserve
comprando ações e papéis junk – podres e despejando dinheiro novo na Bolsa,
provocando que fundos gigantescos e grandes fortunas invistam na bolsa, com a
expectativa criada de elevação das cotações. A economia rentista não sofreu abalo
e isto é fator determinante que processos sociais, econômicos prossigam no seu
caminho de concentração de renda, com consequências no “novo normal”, o
escritor italiano Lampedusa, em sua obra O Leopardo, estudando a sociedade
siciliana de fins do século XIX, escreveu: “para que as coisas permaneçam iguais, é
preciso que tudo mude.”
Os afetos em voga, como o medo, a dor clamam por solução, um novo tempo
que seja superação – desde já se constrói o discurso do ‘NOVO NORMAL’, cuja
narrativa desde já professa a perda, o dano, numa sociedade de risco, onde o ser
humano tem que se confinar sob risco de perda da vida, e já está sendo doutrinado
a crêr a economia para ele, que integra a imensa maioria da população, aquela que
precisa e carece trabalhar para sobreviver, terá uma certa normalidade nas rotinas
de laborar, mas terá perda de renda, e assim será para aqueles que dependem da
economia produtiva, economia que, em sua subjetividade, preservará a economia
rentista.
Rumo ao futuro, o olhar apreende presente, o contemporâneo, o tempo nosso,
com valores outros agregados na luta, no sangue – na passagem do tempo, a
mulher se insurge contra o patriarcado, a escravidão é crime e da cadeia. É outro
tempo, é a contemporaneidade.
“contemporaneidade é uma totalidade heterogênea, internamente desigual e
combinada. Considerar o vírus como parte da nossa contemporaneidade implica ter
presente que, se nos quisermos ver livres do vírus, teremos de abandonar parte do
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que mais nos seduz no modo como vivemos. Teremos de alterar muitas das práticas,
dos hábitos, das lealdades e das fruições a que estamos acostumados e que estão
diretamente vinculados à recorrente emergência e crescente letalidade do vírus. Ou
seja, teremos de alterar a matriz da contemporaneidade, sendo certo que desta fazem
parte

as

populações

que

mais

sofrem

com

as

formas

dominantes

da

contemporaneidade.
A hiper contemporaneidade do novo vírus assenta em algumas características
particularmente instigantes. Primeiro, o novo vírus interpela tão profundamente a
nossa contemporaneidade que é legítimo ver nele uma mega fratura abissal, um novo
Muro de Berlim. Um muro que desta vez não separa dois sistemas sociais e políticos,
mas antes dois tempos: o antes e o depois do coronavírus. Saber se as mudanças
serão para melhor ou para pior é questão em aberto. Mas serão certamente
significativas. O curto período do fim da história parece ter chegado ao fim”. (SOUSA
SANTOS)
Um tempo em choque, um tempo em medo que chega caleidoscópico e não
necessariamente caótico. Há uma ordem, todo um processo civilizatório que
impede e barra o caos, constrói perspectivas onde presente moldara futuro, um
tempo em construção. O sociólogo Souza Santos, ao aludir “ao curto período do fim
da história” faz referência a obra “O Fim da História e o Último Homem”, de F.
Fukuyama, que argumenta, pós queda do Muro de Berlim, o advento da democracia
liberal ocidental seria o ponto final da evolução sociocultural humana e forma
derradeira de governo.
Este presente que molda o político do futuro quebra certezas acadêmicas,
trinca a polaridade esquerda-direita e impõe reflexões. É o tempo do Estado de
Exceção, que abriga em sua definição acadêmica polêmicas dosadas nas variações
possíveis deste Estado em relação ao Estado de Direito, condição primeira das
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democracias ocidentais - adota-se aqui a definição de Agamben: “O estado de
exceção não é uma ditadura (...), mas um espaço vazio de direito, uma zona de
anomia em que todas as determinações jurídicas estão desativadas”(AGAMBEN,
2003, p. 78).
Presente que propicia ao politico entender o melhor das questões de saúde em
termos sociais, o atendimento a população global. Desenvolveu-se nos anos 70 do
século passado o conceito de Biopolítica, por Foucault - Até o Moderno, eram os
Reis, eles impunham, os Governos pós revoluções burguesas ocidentais, conduzem,
o Rei tinha o poder de mandar matar, a Biopolitica terá a função de fazer viver,
deixar morrer, ”A economia de mercado não subtrai algo do governo. Ao contrário,
ela indica, ela constitui o indexador geral sob o qual se deve colocar a regra que vai
definir todas as ações governamentais. É necessário governar por causa do mercado.
E nessa medida, a relação definida pelo liberalismo do século XVIII é inteiramente
invertida.” (FOUCAULT, 200 4, P 266). O Estado Moderno vai gradualmente
ampliando poder, ele faz que governar seja inverso de reinar – a linguagem
econômica será a superfície de contato entre o individuo e o poder. O Homem atual
é o sujeito governável da sociedade liberal, ele não é necessariamente livre – vide
que o Estado de Exceção é ato da governabilidade, mais que nunca a liberdade é
condicionada.
Independente da cronologia pessoal, é tempo com forte carga de vivência,
secular, presentes os afetos todos – medo, alegria, pavor, felicidade, amor, ódio.E da
química resultante dos afetos, empatia e sinergia próprias que o político do futuro,
neste cenário de exceção, militara e, assim caminham as preces, contribua para o
mais suave possível processo de retorno ao Estado de Direito.
Em um cenário com 33 partidos politicos registrados legalmente, eleitos em
campanhas provavelmente financiadas por dinheiro público (legislação atual), terá
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disputado cargo para eleições proporcionais (vereadores, deputados estaduais e
federais) e majoritárias (Prefeito, Senador, Governador, Presidente).
Poderá ter uma postura inclusiva ou contrária a inclusão, seja candidato,
candidata ou candidate, te espero e desejo tenha formação que, independa
carregue bússola, crucifixo ou calculadora, tenha coração e mente para ler os muito
Brasis dentro do Brasil, não “ (...) exprimindo-se através de uma política favorável a
crescente concentração de capital, num movimento politico de conteúdo social
conservador, que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia
de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os
com procedimentos racionalistas-formais do tipo manipulatório.”(KONDER, 2009, p
53) porque aí se configuraria expressão fascista.
Terá que estar a par de glossário próprio do feminismo, absorvendo
significados

de

expressões

como:

sororidade

–

União

entre

mulheres,

Empoderamento – consciência coletiva, ações para fortalecer a equidade entre os
sexos, Patriarcado – sistema social em que os homens adultos mantém o poder, na
família ou na sociedade, Misoginia – desprezo, ódio ou aversão às mulheres;
Feminicídio – Crime de ódio baseado em gênero, envolvendo violência doméstica,
familiar; Mansplaining – quando um homem, em tom didático, explica algo óbvio
para uma mulher, etc. Ainda as mulheres componham 51% do eleitorado no Brasil,
há décadas a participação política traduzida em cargos é pífia, mesmo com as cotas
eleitorais com a Lei 12.034/2009 estabelecendo 30% para candidaturas femininas –
da maneira e modo que os Partidos Politicos são conduzidos, na persona de
lideranças eternas, homens, que chegam até a usar candidatas como laranjas no
acesso aos 15% do Fundo Partidário.
Neste 2020, com a Emenda Constitucional 97/2017 estão vedadas as
coligações partidárias nas eleições proporcionais, o que deve contribuir para uma
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mais efetiva participação legislativa pela mulher.
Para eleger-se , será resultado de sua campanha, e deverá considerar as mídias
sociais – as novas tecnologias de comunicação e informação trazem a novidade do
broadcast, um centro informativo único, com caráter institucional, por sua
penetração social e respeitabilidade pública, ter a “concorrência” Multicast, onde
todas as pessoas podem ser produtoras e consumidoras de informação, com forte
interação, mas observa o sociólogo Miguel Lago, há a consequência de conteúdo
fragmentado, sem o clássico processamento de argumentação e contra
argumentação, com ideias soltas perfazendo um perfil e dando adeus a dialética.
O pentecostalismo integra a crença evangélica e vem crescendo na totalidade
de fiéis, como também seus representantes tem feito crescer as bancadas
evangélicas nas Assembléias Legislativas e Câmaras dos Deputados Estaduais e
Federais, advindos de denominações como Assembléia de Deus, Congregação
Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular e outros, com forte penetração popular
pelo uso das redes sociais, sendo curioso que suas candidaturas dependam menos
dos Partidos Politicos, e mais dos fiéis nos templos das suas atuações. Sua base
doutrinária consiste na pregação da Teologia da Prosperidade, que encontra eco no
discurso econômico liberal em voga: o fiel deve buscar uma atividade
empreendedora, onde por seu mérito possa competir entre seus iguais, e ser bom
provedor entre os seus. Sem dúvida constitua possibilidade de acesso ao nosso
político do futuro; tudo faria, porém, ele percebesse “a retórica que justifica a falta
de moradias, o desemprego, o empobrecimento crescente, a perda de poder, etc
apelando a valores supostamente tradicionais de autoconfiança e capacidade de
empreender também vai saudar com a mesma liberdade a passagem da ética para
a estética como sistema de valores dominante.” (HARVEY, 1989, p 301).
Referente a “profissionalização” do candidato, além das tradicionais pós
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graduações acadêmicas em Ciência Política, há iniciativas várias na forma de
Institutos, como o Millenium e o curso EAD do RenovaBR, que elegeu 17 candidatos
Brasil afora nas eleições de 2018 e tem preocupação em discutir planejamento
urbano, impostos, federalismo, o que, em tese, um político deva dominar no
exercício de sua função.
O modelo político que receberá nosso político é o chamado Presidencialismo
de Coalizão, termo criado pelo sociólogo Sérgio Abranches, onde oligarquias
centenárias, em famílias muitas vezes, fazem do Governo em exercício seu refém – “
O mandato presidencial depende da resiliência do apoio da coalizão exatamente
naqueles momentos de crise política em que predominam incentivos a fuga ou
dispersão dos aliados. Sem esse amparo político sólido, o próprio mandato
presidencial é posto em xeque. Ao mesmo tempo, e muito importante, no modelo
constitucional de 1988 a arquitetura da democracia tem se mostrado bastante
resiliente a crises disruptivas. Tem resistido a interrupções de mandatos
presidenciais e a investigação de vasta rede de corrupção politico-empresarial, que
atingiu parte da elite política.”(ABRANCHES, 2018, p 51).
Por certo, nosso(a)(e) mandatário(a)(e) deparará, ou mesmo virá, da
judicialização da política, no esteio da Constituição de 88, com o Ministério Público
tendo forte papel de regulador social.
“Cabe mencionar como relevante a criação dos Juizados Especiais de Pequenas
Causas Cíveis e Criminais, em 1995.(...) têm tido algum efeito em tornar a Justiça mais
acessível.” (CARVALHO, 2001, p 210).
Há a infeliz circunstância, dentro da necessidade de coalizão que o Executivo
carece para governar, que essa Coalizão seja formada por antigos caciques, há
décadas na política, em geral o comando de pai para filho, neto ou sobrinho, e esse
comando de Partidos passe pela “estruturação de conexões, onde diversos tipos de
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articulação público – privada buscam maximizar oportunidades que podem ser
obtidas do setor público, o setor privado responde estruturando conexões com o
sistema político, (...) laços clientelistas particulares definidos e suportados por
contribuições a políticos. Com isso fecha-se o ciclo de interações relacionais do
capitalismo de laços no eixo empresa-Estado.” (LAZZARINI, 2011, p 36).
Partidos com bancadas pequenas, mas conduzidos por caciques com décadas
na política, formando o chamado Centrão, que hipoteca seu apoio pela
oportunidade de estabelecer relações e laços patrimonialistas e lesa Pátria, desde a
votação do sistema de reeleição no Governo Fernando Henrique Cardoso, no
mensalão do segundo Governo Lula, e, presentemente, negociando com o Governo
Bolsonaro.
Georges Duby, medievalista da Escola dos Annales, em França, tendo uma
obra que comtempla o Ano Mil, o acontecimento social da passagem do milênio
para a sociedade de então, se dispôs a comparar o Homem da virada do ano mil ao
Homem da virada do segundo milênio, ano 2000: “É efetivamente a tomada de
consciência de que há pessoas que morrem de fome e, que amanhã podemos estar
em seu lugar. É essa inquietação que nos ronda hoje, essa angústia diante do
desemprego que nos leva a perguntar: será que eu, meus filhos não estarão
desabrigados amanhã, na fila da sopa. Esse medo da privação oprimia até o ventre
os homens do século XI, penso que essa tortura perdurou através dos séculos,
acrescento, no entanto, que se tinha muito mais confiança na solidariedade ontem
do que hoje.”
Tenho por concluso a fragmentação do quadro partidário, em vários partidos e
credos, a fragmentação também do discurso venha constituir caleidoscópios de
segmentos sociais em nichos eleitorais, cujas simetrias componham a narrativa de
eleger representantes entre os de seu meio social, deverão circunstancialmente
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compor coalisão, atendendo interesses corporativos , de classe, numa mobilidade
de posições que, provável, dispa a ideologia, mas misericórdia e percepção do outro
sejam valores.
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RESUMO
O tema deste trabalho é o Compliance e o Direito Eleitoral. Observa-se na literatura
especializada uma lacuna ou mesmo uma resistência a tratar do primeiro tema no âmbito
eleitoral. Neste sentido, voltamos nossa atenção para as principais legislações e normativas
atuais de conformidade, refletindo como as mesmas podem ou não incidir sobre o campo
eleitoral. Partindo da metodologia indutiva, nossa breve investigação na bibliografia e nas
normativas de ambos campos trouxe como conclusão que os mesmos danos a nível
nacional e internacional pela ausência de programas de conformidade em setores sensíveis
da economia lançam reflexões urgentes no que tange ao campo partidário.
Palavras-chave: Direito Eleitoral, Compliance, Democracia.

ABSTRACT
The theme of this work is Compliance and Electoral Law. There is a gap in the specialized
literature or even a resistance to addressing the first issue in the electoral sphere. In this
sense, we turn our attention to the main current laws and regulations of compliance,
reflecting how they may or may not affect the electoral field. Starting from the inductive
methodology, our brief investigation of the bibliography and regulations of both fields led to
the conclusion that the same damage at national and international level due to the absence
of conformity programs in sensitive sectors of the economy launched urgent reflections
regarding the party field.
Keywords: Electoral Law, Compliance, Democracy.
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1.Introdução.
Iniciar um te xto falando que “o mundo não é mais o me smo” ou que a
“globalização nos impôs uma nova velocidade”, nos transporta para atualidades
dos anos 90. Já somos um mundo onde a “globalização” é um termo anacrônico
e, em que pese a constante mudança que vivemos passe pelo encurtamento de
distâncias, e sta própria obse rvação é datada. Hoje , e m e spe cial por conta de
nosso conte xto pandêmico, o mundo não ficou “inte rcone ctado” – nós ape nas
percebemos que ele já o estava.
Todavia, a título do exercício que nos propomos nesse paper, voltemos ao
clássico debate proposto por Ulrich Beck acerca da “sociedade de risco”, isto é,
aque la que

pe las suas re laçõe s inte rnacionalizadas e

sistêmicas, trouxe

a

ne ce ssidade de lidarmos com um pe rigo abstrato e m orde m para e vitar e
administrar possíveis “desastres absolutos”.
Conceituadas como riscos por Ulrich Be ck, e ssas ameaças são
ante cipaçõe s de pre visíve is e prováve is tragédias, cuja socie dade atua no
presente para evitar ou mitigar as suas concretizações (DAVID e BUSATO, 2015).
Para re alizar e ssa atuação pre ve ntiva, as de cisõe s na socie dade de risco
pre ssupõe m se re m e fe tuadas de mane ira técnica, administrativa e política.
Ocorre que com e ssas de cisõe s, um me smo risco ao invés de diminuir, muito
das vezes aumenta, pois o que importa na sociedade de risco não é se ele existe
ou não, mas se ele é passível de controle humano, visto que é preciso continuar
com o desenvolvimento tecnológico. Ne sse

se ntido, quando a ame aça se

concre tiza, promova-se a democratização dos riscos, inde pe nde nte da classe
social.
Te ndo e m isso vista, cabe a ne ce ssidade de ge stão dos riscos por me io
de instrume nto que se re duza a se nsação de inse gurança, be m como se
conside re tais ame aças susce tíve is de ace itação social (DAVID e BUSATO,
2015). O instrumento regulador escolhido na sociedade de risco é o Direito. Haja
vista se r um aparato que

funciona pe la se le ção de

be ns jurídicos mais

importantes, o Direito – não só o Penal - vem se expandindo com a finalidade de
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prote ge r be ns tais como, me io ambie nte , siste ma finance iro, re laçõe s de
consumo, e de igual modo, disse minando a tute la dos be ns que e nglobam a
Justiça Eleitoral. Em outras palavras, o Direito se expande pela mudança social,
em função da sociedade de risco.
Aliás, já que a e xpansão te m como obje tivo a se gurança e prote ção
cole tiva, be m como as de cisõe s humanas possue m conse quências rápidas e
cone ctadas pe rante as ame aças ge rando ine ficácia e statal, os entes privados
passam a ter suma importância. Isto é, a distribuição de riscos come ça a te r
novos protagonistas. A pre ve nção e inve stigação se ace le ram na socie dade de
risco, muito porque o ce nário e conômico inte rnacional impõe me canismos e
modelos de prevenção de delitos, assim como a governança de dados e normas
internas.
Seria agora a necessidade de novas conformidades para os atores da
Justiça Eleitoral, como empresas de marketing político, contadores e partidos?

2. Objetivos e fontes do Compliance: um norte possível?

2.1 Conjuntura Internacional.
Antes de responder tal pergunta, é preciso primeiramente observar que o
Compliance não é algo novo, o que monta sua importância ante s me smo da
pergunta acima, além de que, inclusive, analisar o histórico de Compliance nos
auxilia a traçar o porquê da sua existência e seus objetivos.
De sse

modo, é possíve l de stacarmos três Conve nçõe s no âmbito

internacional: (i) a Conve nção à Corrupção de

Funcionários Públicos e m

Transaçõe s Come rciais Inte rnacionais da Organização para a Coope ração e
Desenvolvimento Econômico (OCDE); (ii) a Convenção Interamericana Contra a
Corrupção da Organização dos Estados Americanos (OEA); e (iii) a Convenção
das Naçõe s Unidas Contra a Corrupção da Organização das Naçõe s Unidas
(ONU).
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A prime ira, Conve nção à Corrupção de

Funcionários Públicos e m

Transaçõe s Come rciais Inte rnacionais da Organização para a Coope ração e
De se nvolvime nto Econômico (OCDE), foi concluída no dia 17 de de ze mbro de
1997, e promulgada pelo Decreto 3.678/00 no Brasil. Nele os Estados-membros
se comprome te m e m trabalhar conjuntame nte , imple me ntando me didas de
ordem jurídica e administrativa com a finalidade de deter, prevenir e combater a
corrupção de

funcionários públicos e strange iros ligados a Transaçõe s

Comerciais Internacionais.
De ntre

os

obje tivos

que

se

(i)

re ssaltam e stão:

estabelecer

re sponsabilidade s às pe ssoas jurídicas que corrompam funcionários públicos
estrangeiros; (ii) considerar a imposição de sanções cíveis ou administrativas a
pe ssoas sobre as quais re caiam conde naçõe s por corrupção aos re fe ridos
funcionários; (iii) a pre stação de assistência jurídica e ntre os Estados. Sua
gênese está no problema concorrencial, visto que à época do Foreign Corrupt
Practives Act (FCPA), e m 1977, o congre sso e stadunide nse argume ntou que a
corrupção ge rava grau maior de lucro para ce rtas e mpre sas, e m e spe cial, as
estrangeiras, criando, assim desigualdade (SANCHES e SOUZA, 2017).
Válido atentar que esta convenção influenciou o ordenamento brasileiro.
Por ela, ocorreu alteração no Código Penal, pela Lei 10.467/02, criando os crimes
de corrupção ativa em transação comercial internacional e tráfico de influência
em transação comercial internacional, respectivamente art. 337-B e art. 337-C.
Aprovada pe lo De cre to Le gislativo 152/02 e promulgada pe lo De cre to
4.410/02, e ssa conve nção, Conve nção Inte rame ricana Contra a Corrupção da
Organização dos Estados Ame ricanos (OEA), promove
me canismos ne ce ssários para pre ve nir, de te ctar, e
e xe rcício

das

funçõe s

públicas,

assim

como

e

fortale ce

os

punir a corrupção no
os

atos

de

corrupção

especificamente vinculados a seu exercício.
Por fim, a Conve nção das Naçõe s Unidas Contra a Corrupção da
Organização das Naçõe s Unidas (ONU). foi ratificada pe lo De cre to Le gislativo
348/05 e promulgada pe lo De cre to Pre side ncial 5.687/06. A conve nção é
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composta por 71 artigos, divididos e m 8 capítulos. Os mais importante s e stão
reunidos e m quatro capítulos e
pe nalização, re cupe ração de

tratam dos se guinte s te mas: pre ve nção,

ativos e

coope ração inte rnacional. São e sse s

capítulos que re que re m adaptaçõe s le gislativas e /ou açõe s concomitante s à
aplicação da convenção a cada país.

2.2. Direito Comparado.
Listadas as Conve nçõe s mais importante s quanto ao te ma, me re ce
ate nção a le gislação e strange ira, e m razão de poste riore s discussõe s. São
alguns dos paíse s que adotaram me canismos de pre ve nção e re gulação dos
atos ilícitos: Estados Unidos da América, Itália, Reino Unido, Espanha, Argentina
e Chile. Trataremos de dois deles: Estados Unidos da América e Itália.

2.2.1. Estados Unidos da América.
Como me ncionado, e m 1977 o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Le i
Anticorrupção Estadunidense, foi promulgada. Em primeiro momento pensamos
que tal le i foi disruptora. Embora te nha sido um marco histórico nacional e
internacional, essa foi, na verdade, a concretude de uma cultura de Compliance
que era pavimentada há algum tempo, vez que desde o século 19 as corporações
eram litigantes corriqueiras no judiciário estadunidense.
Com o avanço dos anos, be m como com o avanço das le is, doutrinas e
re gulaçõe s, o gove rno passou a de se nvolve r pode re s para impor pe nalidade s
mais se ve ras, cuja e xe cução não pre cisaria do aparato judicial, ou de le se
exigisse pouca atuação. Nesse sentido, cabe destacar as palavras de Geoffrey P.
Miller que explica onde nasceu esta cultura:

History has no beginning (other than the big bang). But often
we can identify a provisional starting point. In the case of
the compliance function, that point might be the Interstate
Commerce Act of 1887, which created a federal administrative
agency,
the
Interstate
Commerce
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Commission
(ICC),
to
regulate
the
railroads.
The
Progressive Movement of the 1890s through 1920s, another
important step in the development of compliance, reflected
concern for eliminating corruption and enhancing the
efficiency of government. Among its achievements were the
Pure Food and Drug Act (1906), the Federal Reserve Act
(1913), and the Clayton antitrust law (1914). The collapse
of financial markets and the Depression of the 1930s led to the
Banking Act of 1933, the Securities Acts of 1933 and 1934, and
More generally, this period
other regulatory enactments.
witnessed a change in attitude on the Supreme Court, from
one that resisted regulation of business to one that
enthusiastically embraced it.
In more recent times, the rise of environmental concerns in the
1960s sparked a series of important federal statutes, including
the Clean Water Act and the Clean Air Act, as well as the
birth of a new federal administrative body, the Environmental
Protection
Agency.
In
the
mid1970s, revelations of
American companies bribing foreign officials led to the Foreign
Corrupt Practices Act in 1977. In the 1980s, the collapse of
savings and loan institutions shook America’s confidence in
the integrity of the financial system and sparked
legislation that upgraded banking regulation in many respects.
The corporate scandals of the early 2000s, including
spectacular failures of Enron and other firms, led to the
enactment of the SarbanesOxley Act (2002). The attacks of
September 2001 focused attention on new threats to national
security and triggered enhanced obligations to report
suspicious activities and combat terror financing. Finally, the
financial crisis of 2007-2009 undermined public confidence
in banks and financial markets and led to a host of new
regulations, including the Dodd-Frank Act of 2010.3 (MILLER,
2014).

3 A história não tem começo (além do big bang). Mas muitas vezes podemos identificar um ponto de partida provisório. No
caso da função do compliance, e sse ponto pode se r a Le i de Comércio Inte re stadual de 1887, que criou uma agência
administrativa federal, a Interstate Commerce Commission (ICC), para regulamentar as ferrovias. O Movimento Progressivo
dos anos 1890 até 1920, outro passo importante no desenvolvimento do compliance, refletiu a preocupação de eliminar a
corrupção e aumentar a eficiência do governo. Entre suas realizações estavam a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros
(1906), o Federal Reserve Act (1913) e a Lei Antitruste de Clayton (1914). O colapso dos mercados financeiros e a Depressão
da década de 1930 levaram ao Ato Bancário de 1933, as Leis de Valores Mobiliários de 1933 e 1934, e outras promulgações
reguladoras. De maneira mais geral, esse período testemunhou uma mudança de atitude na Suprema Corte, de uma que
resistiu à regulamentação dos negócios para uma que a adotou entusiasticamente.

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Passado o tópico quanto a criação, no tocante a suje ição, tanto as
pe ssoas físicas como jurídicas e stão inse ridas na Le i Anticorrupção
Estadunidense:

(i)

ou de outra
a pessoa física cidadã estadunidense
nacionalidade, desde que residente nos EUA; (ii) a pessoa
jurídica estrangeira ou não que tenha qualquer tipo de valor
mobiliário em bolsa de valores estadunidense ou ainda que
por alguma razão tenha de apresentar relatório à SEC4em
conformidade à Lei de Valores Mobiliários de 1934; (iii) a
empresa ou entidade que seja constituída segundo as leis
do Estados Unidos, ou ainda, que tenha uma filial constituída e
operando nos Estados Unidos; e (iv)

o agente e terceiro prestador de serviço atuando em nome da
empresa,
doméstica
ou
estrangeira,
tal
como
distribuidor,
revendedor,
empreiteiro,
subempreiteiro
e
fornecimento da empresa,
fornecedor na cadeia de
dependendo do serviço prestado. (DAVID e BUSATO, 2015).

Isto é, mesmo que a lei não pudesse exercer jurisdição fora do território
estadunidense, seus efeitos se tornaram globais ao incluir regras para empresas
estrangeiras. Desta feita, pôde legislação tratar de prática de corrupção fora dos
EUA, de ntre

e las, dispor a tipificação pe nal que

proíbe

pe ssoas físicas e

empresas de subornar funcionários públicos estrangeiros com o intento de obter
ou manter negócios. Aliás, a FCPA regula duas atividades corporativas ilícitas: (i)
o suborno e (ii) a falsa ou contabilidade impre cisa. As disposições anti-suborno
Em te mpos mais re ce nte s, o aume nto das pre ocupaçõe s ambie ntais na década de 1960 de se ncade ou uma série de
estatutos federais importantes, incluindo a Lei da Água Limpa e a Lei do Ar Limpo, bem como o nascimento de um novo
órgão administrativo fede ral, a Agência de Proteção Ambiental. Em meados da década de 1970, revelações de empresas
americanas subornando autoridades estrangeiras levaram à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior em 1977. Na década
de 1980, o colapso das instituições de poupança e empréstimos abalou a confiança dos Estados Unidos na integridade do
siste ma finance iro e ge rou uma le gislação que me lhorou a re gulame ntação bancária. muitos aspe ctos. Os e scândalos
corporativos do início dos anos 2000, incluindo fracassos e spe taculare s da Enron e de outras e mpre sas, le varam à
promulgação da Lei Sarbanes-Oxley (2002). Os ataques de setembro de 2001 concentraram a atenção em novas ameaças à
segurança nacional e desencadearam maiores obrigações de denunciar atividades suspeitas e combater o financiamento
do te rrorismo. Finalme nte , a crise finance ira de 2007-2009 minou a confiança do público nos bancos e nos me rcados
financeiros e levou a uma série de novos regulamentos, incluindo a Lei Dodd-Frank de 2010. Tradução Livre.
4
CVM Estadunidense.
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da FCPA proíbem pagamentos que sejam feitos com "intenção corrupta" para
obter ou reter negócios e que sejam feitos a “funcionários estrangeiros” operando
em sua “capacidade oficial” (DE LATORRE, 2016).
No tocante ao suborno, frisa-se que o intuito de subornar e stá pre se nte
quando: (i) influenciar uma decisão das figuras elencadas § 78dd-1 [Seção 30A
da Lei de Mercado de Capitais (Securities & Exchange Act) dos EUA, de 1934; (ii)
induzir o funcionário público e strange iro a agir e m violação a suas obrigaçõe s
le gais como age nte do gove rno; (iii) garantir uma vantage m imprópria; ou (iv)
induzir o funcionário público e strange iro a usar sua influência para afe tar ou
distorce r uma de cisão gove rname ntal (DAVID e BUSATO, 2015). Quanto ao
obje to mate rial que configura suborno, a le i é clara: promove r uma ofe rta,
pagamento, promessa de pagamento ou autorização de pagamento de qualquer
soma e m dinhe iro, ou ofe rta, doação ou prome ssa de doação, ou ainda uma
autorização de doação de qualquer item de valor.
Relativo a contabilidade, as empresas devem: (i) preparar e manter livros
contábeis, registros e contas que, com um nível razoável de detalhe, reflitam de
forma completa e precisa as transações e as disposições dos ativos; (ii) criar e
mante r um siste ma inte rno de controle s contábe is, suficie nte para forne ce r
garantias razoáve is. De sta fe ita, o FCPA é um marco anticorrupção,
influenciando a legislação estrangeira e normas internacionais. Como forma de
mostrar eficácia, o site da SEC elenca desde 1978 até hoje os principais casos e
ações. Em exemplo atual está o acordo de US$ 853,2 milhões com a Petrobras.

2.2.2. Itália.
Em matéria de corrupção, a Itália adotou o modelo de responsabilidade
administrativa das pessoas jurídicas, porém, ao invés de ilícitos simplesmente
administrativos, adota também os penais. Por isso, salie nte -se , que juízo se rá o
criminal, com imputação e garantias pe nais. Tal mode lo adve io do De cre to
Le gislativo n. 231, de 8 de junho de 2001, que re gulame ntou a Le i-De le gada n.
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300, de 29 de setembro de 2000, sendo elas influenciadas pela política criminal
internacional.
Importa dize r que , conquanto a Constituição Italiana no art. 27 ve da a
re sponsabilidade de pe ssoas jurídicas, a Itália assinou tratados inte rnacionais,
tais como Conve nção de Bruxe las de 1995 e Conve nção à Corrupção de
Funcionários

Públicos e m

Transaçõe s

Come rciais

Inte rnacionais

da

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, obrigando-se a
adoção dessa responsabilidade por crimes cometidos em seu âmbito de atuação
(SACERDO, 2014).
Em outras palavras, a Itália passou a adotar a responsabilidade direta das
pessoas jurídicas, sem que houvesse acúmulo de responsabilidade da pessoa
física. As causas para isso foram: (i) o surgimento de uma tese criminológica que
os crime s de organização criminosa e te rrorismo e stavam se ndo e fe tuados
globalmente em companhias lícitas, afetando e pondo em riscos bens jurídicos
individuais, coletivos e institucionais; (ii) ocorria, a partir disso, o nascimento de
uma cultura criminóge na na cultura e mpre sarial, be m como do fe nôme no
“irre sponsabilidade pe nal pe ssoal organizada”. De sse modo, o orde name nto
jurídico italiano inovou ao e le ncar crime s passíve is de imputação: corrupção,
concussão, apropriação indébita de recursos públicos etc.
Quando a suje ição, o De cre to Le gislativo dispõe que a re sponsabilidade
da pe ssoa jurídica é aplicáve l a todos os e nte s providos de pe rsonalidade
jurídica, ainda que não te nha formalização jurídica de finida. Vale notar que se
exclui a responsabilidade do Estado, isto é, de entes públicos não econômicos ou
que não exercem função de matéria constitucional. Por outro lado, as sociedades
com capital público, mistas ou totais, que exerçam atividade econômica são
passíveis de responsabilização.
Como já indicado, a posição italiana aderida é de reponsabilidade penaladministrativa, ou seja, é uma espécie intermediária, entendida assim pela Corte
de Cassação, o STF italiano. Ape sar disso, SACERDO afirma que e xiste m duas
doutrinas. A prime ira, por Ale ssandro Trave rsi e

Sara Ge nnai, conside ra
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unicame nte a administrativa, visto que “é impossível vislumbrar na pessoa
jurídica a determinação psíquica, a vontade criminosa, nem mesmo os
componentes da conduta culposa, pois não é ela dotada de liberdade moral e de
capacidade de autodeterminação”. (SACERDO, 2014). A se gunda, capitane ada
por Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, conside ram como re sponsabilidade de
fato, haja vista que (i) existe garantias próprias da esfera penal para criminalizar
às e mpre sas (princípio da le galidade

da irre troatividade

da le i pe nal

desfavorável, etc); (ii) ser possível instituir a culpabilidade autônoma da empresa
ou então inserida a partir da posição que a pessoa física responsável pelo fato
ocupa, be m como da organização inte rna da e mpre sa; (iii) adoção de rito
especial para responsabilidade de empresa, assegurando garantias processuais
próximas daquelas conferidas às pessoas físicas.
Ocorre

que

para conside rar a responsabilidade penalmente há dois

obstáculos: (i) o de inve rsão de ônus da prova, ve z que o De cre to Le gislativo
afirma que o ente não responde se provar que adotou modelo eficaz de gestão e
organização apto para pre ve nir ilícitos, fe rindo assim o princípio da não
culpabilidade da Constituição Italiana; (ii) a de nominação da re sponsabilidade
por “sanções”, isto é, não são penas, mas sanções administrativas. Além disso,
por tal modelo não se admite a responsabilidade objetiva. De ve -se buscar
fundame ntação de culpa pe la organização da e mpre sa, e m e spe cial, por não
adotar um sistema preventivo apto e eficaz para evitar o cometimento de crimes
daquele que de fato aconteceu.
Nesse sentido, na tentativa de responsabilizar a empresa, o decreto elege
que o primeiro critério aferido é se a infração foi incorrida “no interesse ou em
vantagem” da empresa. Interesse se refere a motivação e finalidade da conduta
ilícita, e vantagem diz ao lucro colhido pela pessoa jurídica com a prática ilícita.
Ou se ja, a condição de imputar a pe ssoa jurídica se base ia e m ato de te rce iro
somado ao se gundo critério: o conce ito de

culpabilidade

da e mpre sa,

organização da e mpre sa e m pre ve nir de litos. Enfim, o siste ma italiano te m a
finalidade pre vale nte de ince ntivar uma política de pre ve nção. Todavia, pouco
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amarrada, não ofe re ce e stímulos que as e mpre sas colabore m com o Estado,
pois não é ne ce ssário coope rar com proce dime ntos inve stigativos ou
de nunciando fatos. Isto é, um mode lo pre ve ntivo do que re ativo (SACERDO,
2014).

3. Os atores da Justiça Eleitoral: para onde vamos?
Ante e xposto, as fonte s históricas de âmbito inte rnacional e de outros
paíse s, nos traze m que o Compliance se guiu e m grande parte uma linha de
pre ve nção contra de litos, isto é, vinculada ao Dire ito Pe nal. Entre tanto de ve se
de stacar que

há também a ide ia de

que

Compliance é a construção de

programas de conformidade no qual a pessoa jurídica está ambientada. Quanto
a e sse s programas, válido transcre ve r as vantage ns e de svantage ns e xpostas
por Eduardo Saad-Diniz:
As principais vantagens da implementação efetiva de um
programa de compliance abrangem: (a) controle da
responsabilização no âmbito da empresa, acarretando a
redução de custos processuais; (b) vantagem competitiva e
captação de recursos: ação preventiva é recebida como
aumento da confiança, garantia de oportunidades de
negócio, garantia de proteção patrimonial dos dirigentes e da
empresa, além de constituir um importante fator de atração
de
stakeholders; (c) possível agilidade
em licitações,
especialmente se os mecanismos de prevenção têm previsão
em edital; (d) atração de mão-de-obra qualificada; (e)
manutenção de padrões internacionais de cumprimento de
deveres e política de respeito aos direitos humanos, atuando
decisivamente na preservação da reputação da empresa; (f)
possível
redução
da
punibilidade
e
controle
da
responsabilidade do dirigente por fato de terceiro, conforme a
elaboração de sistemas de delegação de
deveres;
(g)
melhoria
do
padrão
de
gestão organizacional.
No entanto, as vantagens não estão isentas de
desvantagens. Especialmente (a) o possível engessamento da
produção,
pela
adoção
de
padrão
estrito
de
cumprimento de deveres; (b) a ampliação de âmbito de
responsabilização ainda no âmbito empresarial –
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independente de garantias processuais penais –; (c)
aumento dos custos de transação, notadamente pela
necessidade
de
manutenção
do
Departamento
de
Compliance, o qual exige, antes de tudo, treinamento e
especialização contínuos; (d) indefinição a respeito da
aplicação judicial dos programas de compliance no Brasil, quer
na ausência de forma legal para a estruturação dos
programas, quer no que diz respeito à interpretação
judicial que a compliance receberá no Judiciário brasileiro.
(DINIZ, 2014).

Por outro lado, o te rmo “Compliance ” é amplo e vago. Na prática – e a
nosso ve r, de ve -se analisar como “Governança Corporativa”, ou se ja, como
dire trize s e princípios ge rais que propõe normas e xte rnas e inte rnas, com vista
do

aprimoramento

contínuo

de

procedimentos

operacionais

padrão

e

gerenciamento de riscos da pessoa jurídica, nas pessoas nela inserida e a
terceiros 5, traze ndo parâme tros técnicos e comportame ntais éticos. De todo
modo, a título de “instrumento de controle” usare mos a palavra Compliance, já
que “estar conforme a lei” é pre ssuposto do próprio Dire ito e se torna mais
palatáve l ao que stioname nto de ste

artigo. Ne sta pe rspe ctiva, no ce nário

brasile iro, sobre tudo pe los e scândalos da Lava-Jato, faze mos a se guinte
pergunta: os partidos políticos, empresas de marketing eleitoral ou semelhantes e
contadores 6 devem possuir um programa de Compliance?
Em prime iro lugar, para que sabe r os parâme tros do Compliance na
perspectiva eleitoral, assim como quais bens serão tutelados, é preciso de dizer

Podemos entender o vago termo “compliance” como um fenômeno que traz a natureza tautológica da ratio iuris, isto é,
cria-se uma le i para se obe de ce r e outra para falar que se pre cisa obe de ce r aque la criada cuja le gitimidade se dá na
obe diência oriunda do contrato social; por outro lado, e se m e xcluir a re fle xão acima, e nte nde -se a “conformidade”,
ne ce ssária na administração de riscos, como uma imple me ntação de políticas, programas com proce ssos inte rnos e
re sponsáve is visando uma padronização de funcioname nto e informatização das atividade s e mpre sariais que atualiza
constante s órgãos de controle nacional e os partícipie s da coope ração inte rnacional pre ve nindo atos como corrupção,
suborno, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, danos ao meio ambiente, práticas anti concorrenciais e afins. O importante,
todavia, é entender os motivos pelos quais esse fenômeno aparece, num mundo “globalizado” – expressão cada vez mais
anacrônica, e quais são os cuidados que daí emergem para a manutenção da soberania e da competição internacional.
6
No que tange à PLD – Prevenção de Lavagem à Dinheiro, o setor de contabilidade, através do CFC – Conselho Federal de
Contabilidade, já é um setor obrigado e dispõe de normas próprias para a implementação de políticas e programas contra a
Lavage m. Mais informaçõe s e m https://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-de-outrosreguladores/conselho-federal-de-contabilidade-2013-cfc.
5
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as principais fonte s que vão além das Conve nçõe s Inte rnacionais e do Dire ito
Comparado, a sabe r – para nós: (i) a Constituição Fe de ral; (ii) a le gislação
e le itoral e m ge ral, isto é, Le i de

Ele içõe s, Código Ele itoral, Le i das

Ine le gibilidade s, Le i dos Partidos Políticos 7, Le i 6.091/1974; (iii) as Re soluçõe s
Eleitorais; (iv) Le i Criminais, a sabe r de Lavage m de Dinhe iro, Le i de Crime s
Ambientais (Lei nº 9.605/1998), Lei de Defesa da Concorrência (Lei 12.529/2011),
(v) a Le i Anticorrupção (Le i 12.846/13), e m voga pe los últimos e scândalos de
corrupção, (vi) as normas de “Direito Digital”, ou seja, Lei Geral de Proteção de
Dados, Marco Civil da Inte rne t, Ge ne ral Data Prote ction Re gulation 8 e família
ISO 27.000, tão necessárias atualmente relacionadas à segurança da informação
e

prote ção da privacidade,(vii) a ISO 19600:2014 - Siste ma de

Compliance

—

Dire trize s e ditada

pe la

Inte rnational

ge stão de

Organization

for

Standardization (ISO), que prevê um padrão internacional para os programas de
compliance.
Em outras palavras, pode se analisar que os Partidos Políticos no seu
cumprimento de regularidades têm inúmeras visões que vão além da Justiça
Eleitoral, destacando-se a Lei Anticorrupção, Lei de Lavagem de Dinheiro e Lei
Geral de Proteção de Dados.

3.1. Lei 12.846/13.
A Le i 12.846/13 não possui nature za pe nal, ainda que se possa discutir
admitir a re sponsabilidade pe nal da pe ssoa jurídica e m crime s ambie ntais. Ela
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
7

Art. 31. É ve dado ao partido re ce be r, dire ta ou indire tame nte , sob qualque r forma ou pre te xto, contribuição ou auxílio
pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta Lei e as
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
IV - entidade de classe ou sindical.
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público
temporário, ressalvados os filiados a partido político.
8
Embora se ja uma norma e strange ira, assim como, a priori, não se vislumbra sua aplicação nos partidos, tal é
inegavelmente uma orientação e parâmetro.
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prática de atos contra a administração pública, nacional ou e strange ira, e dá
outras providências. Nesse sentido, atenta-se ao art. 5º:

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional
ou e strange ira, para os fins de sta Le i, todos aque le s
praticados pe las pe ssoas jurídicas me ncionadas no
parágrafo único do art. 1º , que ate nte m contra o
patrimônio público nacional ou e strange iro, contra
princípios da administração pública ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim
definidos:
I - prome te r, ofe re ce r ou dar, dire ta ou indire tame nte , vantage m
inde vida a age nte público, ou a te rce ira pe ssoa a e le
relacionada;
II - comprovadame nte , financiar, custe ar, patrocinar ou de
qualque r modo subve ncionar a prática dos atos ilícitos
previstos nesta Lei;
III - comprovadame nte , utilizar-se de inte rposta pe ssoa física ou
jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou
a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, me diante ajuste , combinação ou qualque r
outro e xpe die nte , o caráte r compe titivo de proce dime nto
licitatório público;
b) impe dir, pe rturbar ou fraudar a re alização de qualque r ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante , por me io de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e ) criar, de modo fraudule nto ou irre gular, pe ssoa jurídica para
participar de licitação pública ou ce le brar contrato
administrativo;
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificaçõe s ou prorrogaçõe s de contratos ce le brados
com a administração pública, se m autorização e m le i, no
ato convocatório da licitação pública ou nos re spe ctivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o e quilíbrio e conômico-finance iro dos
contratos celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos,
entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação,
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos
de fiscalização do sistema financeiro nacional.
Desta feita, além de sua finalidade de combater a improbidade, podemos
dizer que tal lei mescla institutos e conceitos jurídicos das áreas de direito
administrativo, empresarial e direito civil. Ou seja, a Lei Anticorrupção trata de
trazer um direito sancionador, pois prega adoção de técnicas de controle social a
desencorajar comportamentos reprováveis, por meio de sanções de caráter
simultaneamente preventivo e dissuasivo (SANCHES e SOUZA, 2017).
Além disso, a Le i 12.846/13 afastou a re sponsabilidade subje tiva, re gra
ge ral quando se

trata da punição de

Pre vale ce u a re sponsabilidade

atos contra administração pública.

e xtrape nal (civil e

administrativa) obje tiva,

baseada na teoria do risco, dispensando dolo ou culpa, uma vez que se parte do
pre ssuposto que

as pe ssoas jurídicas próximas quanto as atividade s

relacionadas a Administração Pública têm o devido cuidado redobrado, isto é, se
ate ntam a possíve is ofe nsas e re sultados que possa ocorre r. Ou se ja, a Lei
Anticorrupção

emprega

responsabilidade

objetiva

da

pessoa

jurídica,

independente do ato corruptor a pessoa física inserida no corpo organizacional,
bem como do interesse da prática delituosa. Isso fica mais claro, quando vemos
o art. 3º:
Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a
er sponsabilidade
individual de
se us dirige nte s ou

RevistaJustiça
JustiçaEleitoral
Eleitoral em
em Debate
Debate -- v.
v. 10.
10. n.n.11
Revista

administradore s ou de qualque r pe ssoa natural, autora,
coautora ou partícipe do ato ilícito.
§ 1º A e
p ssoa jurídica es rá er sponsabilizada
independentemente da re sponsabilização individual das
pessoas naturais referidas no caput.
§ 2º Os dirige nte s ou administradore s some nte se rão
re sponsabilizados por atos ilícitos na me dida da sua
culpabilidade.
De sse

modo, (i) a re sponsabilidade

da pe ssoa jurídica e

física são

independentes, não há que dizer em dupla imputação (§ 1º) e (ii) os dirigentes ou
administradores terão sua responsabilidade observados dolo ou culpa, ou seja,
reponsabilidade subjetiva (§ 2º). Todavia, ainda que não haja entre essas duas, a
jurídica sofre dupla, uma ve z que , consoante art. 18, a re sponsabilidade não
afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Tal dispositivo
sem dúvida configura bis in idem por aplicar sanção por um mesmo fato.
Passada essa introdução, é possível a aplicação da Lei Anticorrupção nos
partidos políticos? Conforme o art. 1º, temos certo de que nas empresas de
marketing, semelhantes e contadores sim em razão das suas atividades
empresariais, o que atenta a Justiça Eleitoral além de suas atuações normais:
Art. 1º Esta Le i dispõe sobre a re sponsabilização obje tiva
administrativa e civil de pe ssoas jurídicas pe la prática de
atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às
sociedades empresárias e às sociedades simples,
pe rsonificadas ou não, inde pe nde nte me nte da forma de
organização ou mode lo socie tário adotado, be m como a
quaisque r fundaçõe s, associaçõe s de e ntidade s ou
pe ssoas, ou socie dade s e strange iras, que te nham se de ,
filial ou re pre se ntação no te rritório brasile iro, constituídas
de fato ou de dire ito, ainda que te mporariame nte . – grifo
nosso.
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No tocante aos partidos políticos, o art.44 do Código Civil os dispõe como
pe ssoas jurídicas de Dire ito privado, ainda que com funçõe s públicas, o que
ne sse se ntido, a Le i Anticorrupção pode ria, a priori, se r aplicada. Ocorre que ,
conforme o art. 1º, parágrafo único da Le i de Partidos Políticos, por não se re m
comparados a paraestatais, há sentido contrário 9, além de que, vale dizer, não há
pre visão e xpre ssa de aplicação (ZYMLER e CANABARRO DIOS, 2016).

No

e ntanto, para nós – independente da discussão doutrinária, importamos e m
parame trizar através da Le i Anticorrupção os programas de Compliance, visto
que sua imple me ntação traz transparência, confiança, pre visibilidade por me io
de atos, princípios e re gras claras, logrando a lisura das de cisõe s partidárias,
assim como um caminho para e quilíbrio e le itoral e ntre partidos 10 (RIBEIRO
JUNIOR, 2018).

3.2. Lei Geral de Proteção de Dados.

A re spe ito da LGPD não ire mos nos ate r as profundas discussõe s que
hoje a rode iam, ve z que há inúme ros pontos controve rsos, e m e spe cial se e la
será vigente ou não no ano de 2020. De todo modo, é suma importância ela ser
rapidame nte analisada, pois a LGPD “dispõe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica
de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais
de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.”, consoante seu art. 1º.
Isto é, os dados, por trazerem informações pessoais e sensíveis, hoje tem
forte poder de influenciar no processo decisório de alguém, e neste caso está a
decisão de votar em tal político e partido, vide, sobretudo, o caso da Cambridge
Analytica. Nesta perspectiva é que a lei elenca fundamentos e princípios:
9

Disponível: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/era-lava-jato-partidos-politicos-compliance-17032019. Acesos:
20.05.2020
10
Em momento oportuno, vale destacar o PL 429/2017, que propõe o programa de conformidade e 663/2015, que trata de
questões quanto doação de campanha.

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Art. 2º A disciplina da prote ção de dados pe ssoais te m
como fundamentos:
I - o respeito à privacidade;
II - a autodeterminação informativa;
III - a libe rdade de e xpre ssão, de
comunicação e de opinião;

informação, de

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o de se nvolvime nto e conômico e
inovação;

te cnológico e

a

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a de fe sa do
consumidor; e
VII - os dire itos humanos, o livre de se nvolvime nto da
pe rsonalidade , a dignidade e o e xe rcício da cidadania
pelas pessoas naturais.
Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais
deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
I - finalidade: re alização do tratame nto para propósitos
le gítimos, e spe cíficos, e xplícitos e informados ao titular,
se m possibilidade de tratame nto poste rior de forma
incompatível com essas finalidades;
II - adequação: compatibilidade do tratame nto com as
finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto
do tratamento;
III - necessidade: limitação do tratame nto ao mínimo
ne ce ssário para a re alização de suas finalidade s, com
abrangência dos dados pe rtine nte s, proporcionais e não
e xce ssivos e m re lação às finalidade s do tratame nto de
dados;
IV - livre acesso: garantia, aos titulare s, de consulta
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do
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tratame nto, be m como sobre
dados pessoais;

a inte gralidade

de

se us

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulare s, de
e xatidão, clare za, re le vância e atualização dos dados, de
acordo com a ne ce ssidade e para o cumprime nto da
finalidade de seu tratamento;
VI - transparência: garantia, aos titulare s, de informaçõe s
claras, pre cisas e facilme nte ace ssíve is sobre a re alização
do tratame nto e os re spe ctivos age nte s de tratame nto,
observados os segredos comercial e industrial;
VII - segurança: utilização de me didas técnicas
administrativas aptas a prote ge r os dados pe ssoais
ace ssos não autorizados e de situaçõe s acide ntais
ilícitas de de struição, pe rda, alte ração, comunicação
difusão;

e
de
ou
ou

VIII - prevenção: adoção de me didas para pre ve nir a
ocorrência de danos e m virtude do tratame nto de dados
pessoais;
IX - não discriminação: impossibilidade de re alização do
tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração,
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de
comprovar a observância e o cumprimento das normas de
proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas
medidas. – grifo nosso.
Ou se ja, como se vê a adequação e tratamentos dados no que toca à
LGPD reflete há uma grande a transformação cultural da pessoa jurídica, na qual
deve alcançar os níveis estratégico, tático e operacional – isto é, a Governança
Corporativo que já pontuamos. Inclusive , de staca-se que a transformação na
privacidade está desde a fase de concepção do produto e serviço até a execução
(Privacy by Design), assim como, após o lançamento desses, na construção de
medidas padronizadas e restritas ao uso de dados (Privacy by Default) (GUIA DE
BOAS PRÁTICAS DA LGPD DO GOVERNO FEDERAL, 2020).
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De ssa mane ira é ine gáve l as boas práticas re lacionadas a privacidade ,
que de ve m se r re alizadas por pe ssoa natural ou pe ssoa jurídica de dire ito
público ou privado, como já visto no art.1ª. Aliás, salie nta-se a importância do
Compliance e LGPD, que o TSE na Siste matização das Normas Ele itorais, Eixo
Te mático III: Propaganda Ele itoral e Te mas Corre latos e m 2019 11 ao come ntar
sobre o art.24 e Art 57-E da Lei de Eleições e punição a partidos pela GDPR a
partidos políticos afirmou:

Essa vedação se torna mais grave com a entrada em vigor
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em agosto de
2020. O uso de dados pessoais de forma não consentida se
torna infração grave , ge rando sançõe s próprias daque la
Lei. Todavia, a Lei será aplicada de forma ampla e irrestrita,
e xigindo que

todo o se tor público e

privado faça as

ade quaçõe s ne ce ssárias quanto ao tratame nto de dados.
Assim, o GT entendeu que a LGPD exige estudo específico,
com normas de compliance a se re m adotadas por toda a
Justiça Ele itoral, be m como por aque le s que , de alguma
forma, cole tam e

tratam dados ligados aos proce ssos

democráticos realizados no país
(...)
Desde o cadastro de filiação partidária até o alistamento
eleitoral, incluídos os processos de votação, todas as
atividades que envolvam dados pessoais deverão ser
repensadas sob a ótica das novas obrigações e direitos de
proteção de dados pessoais. Se m ade ntrar às minúcias

11

O Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas Eleitorais – SNE foi instituído pela Presidência do TSE por meio da
Portaria-TSE nº 115, de 13 de fevereiro de 2019. Sua finalidade é colher contribuições de juristas, comunidade acadêmica e
interessados na ide ntificação de conflitos normativos, antinomias ou dispositivos da le gislação e le itoral que e stão
tacitamente revogados para, ao final, elaborar relatório com minuta de sistematização das normas vigentes.” Disponível:
http://www.tse.jus.br/legislacao/sne/sistematizacao-das-normas-eleitorais. Acesso: 20.05.2020
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desse complexo siste ma, importa, no momento, dizer que,
a partir de 16 de agosto de 2019, início da vigência da
LGPD, todos os age nte s de
privados) que

tratame nto (públicos ou

não e stive re m e m conformidade

com a

LGPD realizarão tratamento ilegal de dados pessoais.
(...)
Em contexto eleitoral, a LGPD também se aplicará (i) aos
órgãos jurisdicionais e aos administrativos competentes
para a realização do processo eleitoral; (ii) aos partidos
políticos, às empresas e demais prestadores de serviço que
realizam a publicidade, a contabilidade, a defesa jurídica, a
segurança cibernética etc. dos candidatos e dos partidos
políticos; (iii) às empresas que promovem pesquisas de
opinião. Enfim, a todos que tratam de dados pessoais nesse
processo. Acaso não estejam em conformidade com as
regras previstas na LGPD, esses entes públicos ou privados
estarão sujeitos a responder pela possível ilegalidade no
tratamento de dados pessoais, já a partir da entrada em
vigor da lei de 2020. Inclusive, estarão sujeitos a
questionamentos

individuais

dos

titulares

de

dados

pessoais, sejam eles eleitores, candidatos ou filiados a
partidos políticos. – grifo nosso.

4. Considerações Finais.
Em outras palavras, em função de inúmeras normas, o Compliance, como
conformidade e se us obje tivos, não se re stringe à áre a e le itoral, ne m criminal.
Inclusive , de staca-se a pe rspe ctiva cada ve z mais digital das re laçõe s, o que
e ngloba também a gove rnança de dados a partir de parâme tros da GDPR e
LPGD. Nesse sentido, é que dizemos que o Compliance não exclui outros atores
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da Justiça Eleitoral, tendo que empresas do setor estarem atentas, em especial,
nas eleições de 2020.
Por mais que le gislaçõe s como a LLD, a Anticorrupção e a LGPD não
chame m

a

ate nção

aprioristicame nte

à

áre a

Ele itoral,

assim

como

compreendemos as críticas feitas a quem é relutante na aplicação imediata das
me smas aos partidos, tanto porque não faria se ntido como pe lo fe rime nto à
legalidade, trazer as informações que juntamos neste paper faz-se necessário a
título de e nte ndê-las como marcos, como avisos re ais à se nsíve l e tão cara à
Democracia área que é a do Direito Eleitoral.
Quando paramos pra pe nsar e m porque os Programa de Pre ve nção à
Lavagem de Dinheiro guardam consigo uma perspectiva globalizada 12 – cite-se
as dire trize s inte rnacionais já me ncionadas, mas também o GAFI, Grupo de
Apoio Finance iro Inte rnacional (FATF) –, ou me smo na incidência das
re gulaçõe s e guide line s que se de ram no Brasil após a Lava Jato, pe rce be mos
que “o mundo globalizado” citado no início de ste artigo não é me ra citação
repetitiva de Ulrich Beck em qualquer trabalho dos últimos anos.
Ante s, é apontar que o “mundo Globalizado” impõe a todos de ve re s de
garantia e uma linha cada vez mais tênue no que tange à jurisdições, soberanias
e

alcance

de

normas; some -se

isto a nossa “nova” re alidade

virtual,

juridicamente marcadas pelo Marco Civil da Internet e pela futura LGPD, temos
e m nosso horizonte uma ne ce ssidade de se ade quar não por se ade quar, mas
para se pre parar para o tipo de compe tição, cada ve z mais acirrada, que
e nxe rga, inclusive , nas falhas de

conformidade

uma vulne rabilidade

a se r

explorada 13.
Fosse este pensamento dado ao setor econômico brasileiro, quem sabe a
história recente do país não fosse dife rente – destacar a “possibilidade” de um

12

Re ce nte me nte , o BACEN e a CVM, re spe ctivame nte através das normativas Carta Circular 3.978 e 4001 e a Instrução
Normativa 619, atualizaram a regulação sobre PLD/AML no Brasil, adequando-as cada vez mais às diretrizes internacionais
levadas à cabo pelo GAFI.
13
Sobre isto, e não é nosso objeto, v. KITTRIE, Orde F. Lawfare: Law as a weapon of war. Oxford University Press, 2016.
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compliance

e le itoral, é olhar para uma das fe rrame ntas de mocráticas de

maneira responsável.
É por isso que de stacamos que a imple me ntação de um programa de
Compliance constrói a possibilidade

de

e quilíbrio e le itoral e

e stabilização

democrática, tão importante para a lisura que é discutida fre que nte me nte nos
nossos tribunais. Inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro segue
a frente dessas discussões e de outras sobre tecnologia e Direito Eleitoral visto
não só a assinatura de convênios com ce ntros de pe squisa e inovação, mas
aque le

com o Laboratório de

Dire ito Empre sas e

Dire itos Humanos da

Universidade Federal Fluminense, em que há uma linha de pesquisa e extensão
“Democracia, Eleições e Inovação”, te ndo obje tivo de coope ração, e xaminar e
auxiliar acade micame nte , como suge rir proje tos de le i, que possam aprimorar
futuras Resoluções Eleitorais e, mais do que isso, nossa cultura cidadã.
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RESUMO
Eleições 2020. Fontes de financiamento de campanhas eleitorais. O autofinanciamento, sua
história e modalidades. Nosso novo quotidiano a partir das regras de isolamento social
decorrentes da pandemia do COVID-19. Analogia lúdica da história das eleições no Brasil com
o fenômeno da substituição da telenovela por outras formas de entretenimento, entre elas o
“jornalismo-novela” ou “noticiário-novela”. Os escândalos do “Mensalão do PT”, do “Petrolão” e
a “Operação Lava jato” como sendo as novas “soap operas” brasileiras, acompanhadas
diuturnamente pela sociedade e as suas influências na evolução do processo eleitoral. A saga
das recentes e constantes mudanças no artigo 23 da Lei 9.504/97 com a finalidade de
contrabalançar a proibição de doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, desde
o julgamento da ADIn 4650/DF pelo STF. O ponto médio aristotélico para a solução do
problema, o estágio atual estabelecido pela Lei 13.878/19 e equivalentes dispositivos na
Resolução TSE 23.607/19, vigentes para as eleições municipais deste ano.
Palavras chave: Eleições 2020, Campanhas eleitorais, Financiamento, Fontes,
Autofinanciamento, Jornalismo-novela, Noticiário-novela, Novas “soap operas” brasileiras,
Mensalão, Petrolão, Lava Jato, Processo eleitoral, Influências, Doação de pessoas jurídicas,
ADIn 4650/DF, Lei 9.504/97, Lei 13.878/19, Resolução TSE 23.607/19.

ABSTRACT
Elections 2020. Sources of election campaign financing. Self-financing, its history and
modalities. Our new daily life based on the rules of social isolation resulting from the COVID-19
pandemic. Playful analogy of the history of the elections in Brazil with the phenomenon of the
replacement of the telenovela by other forms of entertainment, among them “journalism - soap
opera” or “news - soap opera”. The scandals of the “Mensalão do PT”, the “Petrolão” and the
“Operation Lava Jato” as being the new Brazilian “soap operas”, followed daily by society and
their influences in the evolution of the electoral process. The saga of the recent and constant
changes in article 23 of Law 9.504/97 with the purpose of counterbalancing the ban on
donations by private corporations for electoral campaigns, since the judgment of the ADIn
4650/DF by the STF. The Aristotelian midpoint for solving the problem, the current stage
established by Law 13.878/19 and equivalent provisions in TSE Resolution 23607/19, in force for
the municipal elections this year.
Keywords: 2020 elections, Election campaigns, Financing, Sources, Self funding,
Journalism-soap opera, News-soap opera, New Brazilian soap operas, “Mensalão”,“Petrolão”,
“Lava Jato”, Electoral process, Influences, Donation by private corporations, ADIn 4650/DF,
Law 9.504/97, Law 13.878/19, TSE Resolution 23.607/19.
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Como visto, a revogação foi vetada pelo Presidente da República, mas a
derrubada do veto só se deu na última sessão legislativa de 2017 - mais precisamente
em 15 de dezembro daquele ano -, ocorrendo a partir deste momento a celeuma
decorrente da seguinte confrontação de normas e situações jurídicas:

a) A parte da Lei n° 13.488/17 não vetada pelo Presidente Temer foi
promulgada e publicada em 06/10/2017;

b) A parte vetada - e aí está a não revogação do §1° -A do art. 23 da ei
9.504/97 e sua substituição pelo art. 12 do PLC 8612/17 - foi
promulgada e publicada em 15/12/2017;

c) Dispõe o art. 16. da Constituição Federal que "A lei que alterar o
processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, NÃO se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência."

d) O art. 105 da Lei n° 9.504/97 estabelece que "Até o dia 5 de março
do ano da eleição1 o Tribunal Superior Eleitoral1 atendendo ao
caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções
distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções
necessárias para sua fiel execução1 ouvidos, previamente, em
audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos
políticos."

Como a derrubada do veto se deu já dentro do período de 1 (ano) do pleito, a
revogação do §1° -A do artigo 23 da Lei n° 9.504/97 não poderia prevalecer em razão
do princípio da "Anualidade" inscrito no artigo 16 da Constituição Federal. Portanto,
havia (como ainda há!) um comando constitucional e um de ordem legal que
impediam a não aplicação do autofinanciamento integral tal qual a redação antiga do
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O crime de corrupção eleitoral: aspectos gerais,
principais debates e a atuação dos políticos
DANIEL COSTA BENTO MARINHO DA SILVA
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RESUMO
Ao se debruçar sobre os crimes eleitorais, alguns crimes se destacam em relação a sua
prática reiterada. Dentre esses, procuraremos abordar detalhes sobre o Crime de
Corrupção Eleitoral, tipificado no artigo 299 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral).
O referido crime viola bens jurídicos extremamente sensíveis, tais como:
moralidade eleitoral, lisura das eleições e liberdade no exercício do poder de
sufrágio. Diante dessa rápida análise de alguns dos bens jurídicos violados, é
possível estabelecer a importância do debate em relação ao crime em tela.
Serão demonstrados alguns aspectos que definem a Corrupção Eleitoral, as
principais divergências doutrinárias em relação ao seu enquadramento, bem
como evidenciado como os tribunais vem se comportando diante de sua
prática. Apesar de ser um crime frequentemente noticiado e cometido,
serão expostas algumas medidas que podem ser tomadas atualmente para que
essa realidade se altere no futuro. Será também demonstrada a atuação dos políticos
em relação ao crime, possibilitando uma reflexão de como se portam no presente
e como deveriam se portar no futuro.
Palavras chave: Corrupção Eleitoral, Crimes Eleitorais, Código Eleitoral, Lei 4.737/65,
Compra, Venda, Voto, Políticos, Futuro.

ABSTRACT
When dealing with electoral crimes, some crimes stand out in relation to their repeated
practice. Among these, we will try to address details about the Crime of Electoral
Corruption, typified in article 299 of Law 4.737 / 1965 (Electoral Code). This crime
violates extremely sensitive legal assets, such as: electoral morality, fairness of elections
and freedom to exercise suffrage power. Given this quick analysis of some of the violated
legal assets, it is possible to establish the importance of the debate in relation to the
crime on screen. Some aspects that define Electoral Corruption will be demonstrated,
the main doctrinal divergences in relation to their framing, as well as evidenced how the
courts have been behaving in relation to their practice. Despite being a crime that is
frequently reported and committed, some measures that can be taken today to change
this reality in the future will be exposed. It will also be demonstrated the role of
politicians in relation to Crime, allowing a reflection on how they behave in the present
and how they should behave in the future.
Keywords: Electoral Corruption; Electoral Crimes; Electoral Code; Law 4,737 / 65;
Purchase; Sale; Vote; Politicians; Future.
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1. Introdução

O crime de Corrupção Eleitoral, previsto no art. 299, do Código Eleitoral (CE) –
Lei 4.737/1965, infelizmente, é praticado de forma recorrente por cidadãos e candidatos. É
um crime que fere e macula, principalmente, o importante direito ao sufrágio universal, a
moralidade eleitoral e a lisura das eleições.
Inicialmente, importante conhecer o crime de Corrupção Eleitoral em seus
aspectos gerais, evidenciando qual é sua definição, quem são seus sujeitos ativo e passivo,
qual é sua pena e quais as consequências da aplicação dessa penalidade. Dentro desses
tópicos, vale realizar a apresentação de eventuais divergências doutrinárias, bem como
decisões importantes com objetivo de saná-las.
Surgiram tanto em âmbito doutrinário quanto nos tribunais diversos debates
sobre o crime em comento, tais como: se seria um crime político ou comum, a necessidade
de dolo específico, dentre outros. Serão analisados alguns desses debates de reconhecida
relevância para o entendimento do Crime em tela.
Impossível falar sobre o Crime de Corrupção Eleitoral e não fazer uma análise da
atuação dos políticos. Vale a pena conhecer como eles se comportam em relação ao Crime
de Corrupção Eleitoral.
Ao analisar o comportamento dos políticos atuais, é possível fazer uma reflexão
de como deveriam ser os “políticos do futuro”.
O combate ao Crime de Corrupção Eleitoral deve ser realizado de forma
preventiva, mediante conscientização e esclarecimento, bem como de forma repressiva,
punição contundente e reeducação. Ao final, serão expostas algumas possíveis medidas
para eliminação ou, no mínimo, redução da prática desse crime.

2. Corrupção Eleitoral – Aspectos Gerais
2.1 Definição

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

O Crime de Corrupção Ele itoral, como já afirmado acima, e ncontra-se pre visto
no Artigo 299 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965). Segue o referido artigo:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

O Código Pe nal (CP) ao tratar da Corrupção, e fe tua a divisão e ntre Corrupção
Ativa (art. 333, CP), que figura de ntre os crime s do particular contra a Administração
Pública, e Corrupção Passiva (Art. 317, CP), que e stá inse rido de ntre os crime s do
funcionário público contra a Administração Pública. Tais artigos têm a seguinte redação:

Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Corrupção passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Se ndo assim, fica claro que o Código Ele itoral optou por abarcar as duas
modalidade s de corrupção acima de scritas (ativa e passiva) de ntro do me smo artigo. Ou
seja, o Art. 299, do Código Eleitoral (CE) prevê a Corrupção Eleitoral nas modalidades ativa
e passiva.
Antônio Carlos da Ponte 2 traz re le vante re fle xão sobre a punição de ambas
modalidades de corrupção:

2

PONTE, Antonio Carlos da – Crimes eleitorais – p. 105 – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016
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“A opção não se afigura como a mais recomendável, dados os elementos normativos da corrupção eleitoral passiva e as características dos autores de tal infração.
O correto seria punir, exclusivamente, a corrupção eleitoral ativa, na medida em
que sem esta jamais haveria campo para a outra forma de corrupção. Infelizmente,
assim não entendeu o legislador, que optou por punir, da mesma forma, aquele que
vende o voto ou a abstenção em um momento de desespero, angústia e até
sobrevivência; e o agente que, friamente, imbuído de motivação desvinculada de
qualquer valoração ética, compra o voto ou a abstenção.”

Embora possamos ponderar uma eventual punição maior para a Corrupção Eleitoral
em sua modalidade Ativa, diante de sua maior reprovabilidade, não achamos viável que
somente essa modalidade de corrupção seja punida. Tanto a Corrupção Eleitoral Ativa
quando a Passiva são reprováveis e, por isso, devem ser punidas.
A Corrupção Eleitoral Ativa estaria configurada no momento em que se “dá, oferece
ou promete alguma vantagem” para outrem, com determinada finalidade, qual seja: “obter
ou dar voto e para conseguir ou obter abstenção”. Vale frisar que a Corrupção Eleitoral
Ativa se consuma ainda que a oferta não seja aceita, sendo então Crime Formal, que é
aquele que não depende do resultado naturalístico, ainda que esse resultado possa vir a
ocorrer.
Podemos citar como exemplo a situação em que uma pessoa oferece um cargo em
comissão na Prefeitura local em troca do voto em determinado candidato. No momento em
que o agente oferece o cargo já estará consumada a Corrupção Eleitoral Ativa, independentemente de aceitação da outra parte.
Já a Corrupção Eleitoral Passiva se configura a partir das seguintes condutas: “solicitar ou
receber vantagem”, para si ou para outrem, com a mesma finalidade citada acima. A partir
do momento em que o agente solicita a vantagem com a finalidade descrita no artigo referido, estará configurado o Crime de Corrupção Eleitoral, sendo também Crime Formal, ou
seja, não depende do recebimento dessa vantagem.
Vale trazer o seguinte trecho de decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o crime em
comento:
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“2. O crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite a forma
tentada, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa” ( TSE – Ag nº
8905/MG – DJ, v. 1, 19-12-2007)

O trecho deixa cristalino o fato de o Crime de Corrupção Eleitoral ser classificado
como Crime Formal, be m como de monstra que não há possibilidade de punição e m sua
forma tentada.
Por fim, com objetivo de maior clareza possível vale citar que as condutas “dar”
e “receber” alguma vantagem tornam o crime em comento Material, tendo em vista que há
ne ce ssidade

de

ocorrência do re sultado naturalístico. Ne sse s casos, portanto, se ria

admissível punição na forma tentada.
Pode-se imaginar um enre do em que e stá sendo enviado um enve lope apenas
com dinhe iro para um de te rminado e le itor com a finalidade de que e le vote e m algum
candidato específico e esse envelope acaba sendo interceptado por policiais. Quem enviou
a carta acabou não realizando a conduta de “dar” a vantagem devido a condições alheias a
sua vontade, devendo então ser punido por Corrupção Eleitoral Ativa em sua forma
tentada.
2.2 Sujeito ativo e passivo
Em re lação ao Suje ito Passivo, não há maiore s dúvidas ou indagaçõe s, é
a Sociedade como um todo, prevalecendo na doutrina que se busca proteger a
moralidade eleitoral.
Vale re ssaltar que há que m e nte nda 3 que na Corrupção Ativa o e le itor que
recusa a oferta também pode figurar como vítima secundária.
A Corrupção Ele itoral, e m sua modalidade Ativa, pode se r praticada
(Suje ito Ativo) por qualquer pessoa, sendo, portanto, classificada como Crime Comum.
Cleber

Masson4

expõe

a

seguinte

definição

sobre

Crime

Comum:

“Crimes Comuns ou Gerais: são aqueles que podem ser praticados por qualquer
pessoa. O tipo penal não exige, em relação ao sujeito ativo, nenhuma
condição especial.”
3
4

GOMES, José Jairo –Crimes eleitorais e processo penal eleitoral – p. 72 – 3. ed. – São Paulo : Atlas, 2018.
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral – Volume 1, 8ª Edição, pg. 197/198, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2014
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Quanto à classificação do Crime e m sua modalidade passiva (“Corrupção
Ele itoral Passiva”) há dive rgência doutrinária, e m que uma corre nte acre dita se r crime
próprio, enquanto outra defende que se trata de crime comum.
Antônio Carlos da Ponte

5

se

posiciona da se guinte

forma e m re lação a

classificação da Corrupção Eleitoral em sua modalidade passiva:

“Trata-se de crime próprio , que só pode ser praticado pelo eleitor, que admite a
coautoria e a participação de outros eleitores ou de pessoa que não ostente tal
condição, em virtude do que estabelece o art. 30 do Código Penal.”

O Tribunal Supe rior Ele itoral 6 já se posicionou de acordo com a linha de
raciocínio exposta acima:
“Habeas corpus. Crime de corrupção eleitoral. Eleições de 2004. Prefeito.
Distribuição de cartões-saúde e itens escolares. Ausência. Individualização. Eleitor.
Falta de demonstração. Dolo específico. Inexistência. Justa causa. Trancamento.
Ação penal. Ordem concedida. 1. Para a configuração do crime de corrupção
eleitoral, além de ser necessária a ocorrência de dolo específico, qual seja, obter
ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é necessário que a conduta seja
direcionada a eleitores identificados ou identificáveis e que o corruptor eleitoral
passivo seja pessoa apta a votar. Precedentes. 2. Na espécie, os supostos
corruptores passivos nem mesmo seriam identificáveis, porquanto a distribuição
de itens escolares e cartões-saúde ‒ decorrentes de programas sociais custeados
pela Prefeitura, então chefiada pelo ora impetrante ‒ teria alcançado mais da
metade da população, consoante se extrai dos termos da denúncia, o que afasta o
dolo específico. 3. Ordem concedida para trancar a ação penal” (grifo nosso)
José Jairo Gomes 7, em sentido contrário, faz a seguinte ponderação:

5
6

PONTE, Antonio Carlos da – Crimes eleitorais – p. 122 – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – HC nº 69358/SP – DJe, t. 172, 9-9-2013, p. 45-46
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“Contudo, essa interpretação é equivocada. Na modalidade passiva, a solicitação
ou o recebimento de vantagem também pode ser ‘para conseguir ou prometer
abstenção’, conforme registrado no próprio tipo legal. Uma pessoa cujos direitos
políticos estejam suspensos, portanto um não eleitor, pode solicitar ou receber
vantagem ou benefício (para si, para outrem, para si e para outrem) para obter
voto de terceiro ou para conseguir abstenção de outrem. Isso, aliás, aconteceu
incontáveis vezes – e ainda hoje ocorre –, bastando pensar em situações em que
alguém recebe vantagem não só para apoiar determinada candidatura, como
também para obter o apoio de seus familiares. O mesmo se pode dizer na
hipótese em que o eleitor se encontra inscrito em circunscrição eleitoral diversa
daquela em que ocorre o fato; por exemplo: em eleição municipal, alguém solicita
ou recebe vantagem de candidato de município diverso daquele em que ele se
encontra inscrito, prometendo-lhe, porém, conseguir o voto ou a abstenção de
eleitor do município do candidato.”
Apesar de entender e respeitar as análises efetuadas por ambos doutrinadores,
entendemos que tal delito deva ser classificado como Crime Comum, podendo, então, ser
praticado por qualquer pessoa.
2.3 Pena prevista e suas conseqüências
A pena prevista para o crime de Corrupção Eleitoral é de reclusão até 4 anos,
além do pagamento de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias-multa.
Já que o máximo da pena abstratamente cominado ultrapassa o prazo de 2
anos, tal delito não é considerado de Menor Potencial Ofensivo, e, por isso, não terão
cabimento alguns institutos previstos na Lei 9.099/95, como a transação penal.
Indo além, caso o agente seja condenado pela prática de Corrupção Eleitoral
será acometido pelo instituto da Inelegibilidade. Há doutrinadores, a exemplo de José Jairo
Gomes 8, que defendem que a inelegibilidade nesse caso ocorreria de acordo com o art. 1º,

7
8

GOMES, José Jairo –Crimes eleitorais e processo penal eleitoral – p. 73 – 3. ed. – São Paulo : Atlas, 2018
GOMES, José Jairo –Crimes eleitorais e processo penal eleitoral – p. 70 – 3. ed. – São Paulo : Atlas, 2018
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inciso I, alíne a “e ”, da Le i Comple me ntar (LC) nº 64/1990, já que se trata de um crime
eleitoral em que a lei comina pena privativa de liberdade.
Se guindo e ssa linha de pe nsame nto, conde nados pe lo crime de Corrupção
Ele itoral e m de cisão transitada e m julgado ou profe rida por Órgão Judicial cole giado,
ficariam inelegíveis desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.
Em ate ndime nto à lite ralidade e também à e spe cificidade da pre visão le gal,
acre ditamos que a ine le gibilidade de ve ocorre r de acordo com a alíne a “j” do Inciso I do
mesmo artigo da Lei Complementar 64/90.
Essa última alíne a citada traz a se guinte pre visão: “os que fore m condenados,
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos
de re cursos de campanha ou por conduta ve dada aos age nte s públicos e m campanhas
eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a
contar da eleição;”
Se gue

tre cho de

de cisão do Tribunal Supe rior Ele itoral

9

e m que

há

demonstração dos requisitos para enquadramento na alínea “j”:

4. A causa restritiva do exercício do ius honorum prevista no art. 1º, I, j, da LC nº
64/90, de manda o pre e nchime nto cumulativo dos se guinte s re quisitos: (i)
de cisão transitada e m julgado ou profe rida por órgão cole giado da Justiça
Ele itoral, (ii) a prática de de litos e le itorais e spe cíficos (e .g., corrupção e le itoral,
captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de re cursos de
campanha e conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais) e
(iii) necessidade de o pronunciamento judicial aplicar a cassação do registro ou
do diploma.

Portanto, em nosso entendimento, sendo preenchidos os requisitos cumulativos
citados acima a inelegibilidade ocorre nos termos do Art. 1º, inciso I, “j”, da LC 64/90. Caso

9

TSE. AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 268 - DESCALVADO – SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Publicação: DJE 07/12/2017.
Página 23/24.
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não preencha algum desses requisitos, porém ocorra condenação por Crime de Corrupção
Ele itoral, com trânsito e m julgado ou de cisão de Órgão Cole giado, a ine le gibilidade
ocorrerá na forma prescrita pelo art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC 64/90.

3. Jurisprudência selecionada sobre a Corrupção Eleitoral

3.1 Crime Político ou Crime Comum?

De início, vale traze r a de finição de “Crime s Políticos” apre se ntada por Luiz
Carlos dos Santos Gonçalves 10 :
Crimes políticos são aqueles que tutelam a soberania nacional e a segurança institucional do Estado (nos crimes contra a segurança nacional, Lei 7.170/83), se constituem em infrações político-administrativas sem contornos de tipicidade penal (os
crimes de responsabilidade, Lei 1.079/50 e Decreto-lei 201/67) ou representam invectivas contra opções político-ideológicas.
Já apresentados os contornos do que pode ser considerado Crime Político,
se gue tre cho de de cisão do Supre mo Tribunal Fe de ral (STF) 11 sobre qual classificação
caberia aos delitos eleitorais:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de definir a
locução constitucional ‘crimes comuns’ como expressão abrangente a todas as
modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos eleitorais e
alcançando, até mesmo, as próprias contravenções penais. Precedentes”

O TSE seguiu essa mesma linha de pensamento, ao analisar especificamente o
Crime de Corrupção Eleitoral:

10

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos – Crimes eleitorais e processo penal eleitoral – p. 15 – 2. ed. – São Paulo : Atlas, 2015
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STF – Rcl. nº 511/ PB – Pleno – Rel. Min. Celso de Mello – DJ 15-9-1995, p. 29.506
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“Recurso especial – Corrupção eleitoral – Art. 299 do CE – Atos praticados pelo
candidato a vice-prefeito. Rejeição da alegação de que crime eleitoral é crime
político. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TSE formou-se no
sentido de definir a locução constitucional ‘crimes comuns’ como expressão
abrangente a todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos
delitos eleitorais e alcançando, até mesmo, as próprias contravenções penais.
Precedentes: acórdão TSE 20.312 e reclamação STF 511/PB. [...] Recurso não
conhecido” (TSE – REspe nº 16048/SP – DJ 14-4-2000, p. 96)

Portanto, o Crime

de

Corrupção Ele itoral, assim como os de mais crime s

eleitorais, é classificado como “Crime Comum”, e, embora se refiram à lisura, legitimidade e
moralidade das disputas eleitorais, não são “Crimes Políticos”.

3.2 Necessário Dolo Específico?
Conforme já afirmado, o crime de Corrupção Eleitoral, em uma de suas formas, é
punido quando se ofe re ce uma vantage m para obte nção de voto ou para conse guir ou
obte r abste nção. A dúvida que pairava e ra se e sse ofe re cime nto de vantage m/pe dido de
voto de ve ria se r dire to ao e le itor para que se configurasse o crime ou se um pe dido
implícito e/ou genérico também poderia configurá-lo.
Seguem trechos de decisões do TSE que abordam de forma clara e contundente
o tema narrado acima:
“mera distribuição de bens. A abordagem deve ser direta ao eleitor, com o objetivo
de dele obter a promessa de que o voto será obtido ou dado ou haverá abstenção
em decorrência do recebimento da dádiva. Ordem concedida para trancar a ação
penal” (TSE – HC nº 463/BA – DJ, v. 1, 3-10-2003, p. 105);
“1. Pedido de obtenção de voto efetuado de forma genérica, ou meramente
implícito, não se enquadra na ação descrita no art. 299 do Código E leitoral, q ue
exige dolo específico, caracterizado pela intenção de obter a promessa de voto do
eleitor. Recurso Especial conhecido e provido” (TSE – REspe nº 16108/MG – DJ
17-12-1999, p. 174)."
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Diante de ssas de cisõe s, podemos che gar as se guinte s conclusõe s: o Crime de
Corrupção Eleitoral exige o dolo específico, dolo este que fica caracterizado pela intenção
de obter a promessa de voto do eleitor; indo além, para enquadramento no referido crime, o
pedido de voto deverá ser direto ao eleitor, ou seja, não haverá enquadramento se o pedido
de obtenção de voto for efetuado de forma genérica ou implícita.

3.3 Candidato beneficiado responde pelo crime, pelo simples fato de ser beneficiado?
Para re sponde r a pe rgunta re alizada acima, cabe traze r abaixo importante
decisão do TSE:
“Rejeição da alegação de que a ação penal deveria dirigir-se também contra o
Prefeito. Diferentemente dos feitos que visam apurar abuso de poder, a ação penal
para apuração do crime de corrupção eleitoral deve dirigir-se exclusivamente
contra quem efetivamente praticou atos ilícitos, não havendo de se cogitar que o
Prefeito figure como réu tão somente pelo fato de que ele teria sido beneficiado
pela conduta irregular do Vice-Prefeito. Rejeição da alegação de que a
improcedência de ação de impugnação de mandato eletivo seria suficiente para
descaracterizar o crime de corrupção. A caracterização do abuso de poder depende
da demonstração da potencialidade que os fatos tenham de influir no resultado do
pleito, podendo atos isolados que não configurem abuso vir a configurar corrupção
eleitoral. Recurso não conhecido”

O posicionamento do Tribunal citado é de que a apuração do crime em questão
deve se dirigir exclusivamente contra quem efetivamente praticou os atos ilícitos, ou seja, a
pe ssoa que foi be ne ficiada com a prática dos atos ilícitos praticados não re sponde pe lo
crime , se não o praticou. Do contrário, e staria se ndo configurada a Re sponsabilidade
Objetiva em relação ao beneficiado de tais atos, já que responderia por um crime sem ter
concorrido e/ou praticado nenhum ato para que este ocorresse.
Vale ressaltar que a decisão também demonstra que a improcedência da Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) não é suficiente para descaracterizar o crime de
Corrupção Eleitoral.
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3.4 Art. 41-A da Lei 9.504/1997 teria revogado o Crime de Corrupção Eleitoral?

O artigo mencionado acima tem a seguinte redação:
“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.”

Há clara se me lhança e ntre o art. 41-A da Le i 9.504/97 (“Captação Ilícita de
Sufrágio”) e o art. 299 (“Corrupção Eleitoral”) do Código Eleitoral, mas cabe, de início, trazer
a distinção de que o prime iro apre se nta uma forma de abuso de pode r, e nquanto o
se gundo é um crime e spe cífico. Além disso, o artigo pre se nte no Código Ele itoral é mais
amplo, tendo em vista que também abarca a Corrupção Eleitoral na modalidade passiva.
Insta frisar, também, que a “Captação Ilícita de Sufrágio” apre se nta um lapso
temporal definido para sua prática, qual seja: “desde o registro da candidatura até o dia da
eleição”, enquanto a Corrupção Eleitoral não contém tal exigência.
O Tribunal Supe rior Ele itoral se manife stou, sobre o assunto e m come nto, da
seguinte forma:

“art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 não alterou a disciplina do art. 299 do Código
Eleitoral, no que permanece o crime de corrupção eleitoral incólume” (TSE – RHC
nº 81/SP – DJ, v. 1, 10-6-2005, p. 164)”
“decisão em sede de representação por captação ilícita de sufrágio não impede
seja julgada procedente ação penal por crime de corrupção eleitoral, ainda que os
fatos sejam os mesmos, tendo em vista a independência entre as esferas cíveleleitoral e penal” (TSE – Ag nº 8905/MG – DJ, v. 1, 19-12-2007, p. 224)
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Logo, não houve ne nhuma alte ração no Crime de Corrupção Ele itoral após a
vigência do art. 41-A da Lei 9.504/97, e, indo além, a decisão em sede de representação por
Captação Ilícita de Sufrágio não impede que seja julgada procedente ação penal por Crime
de Corrupção Eleitoral, o que demonstra a independência entre as esferas cível, eleitoral e
penal.

4. Relação dos Políticos com o crime de Corrupção Eleitoral

Ante s de

e fe tuar a análise

da atuação dos políticos, me re ce

de staque

o

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), fundado durante o período eleitoral
de 2002. O MCCE é uma re de formada por mais de 70 (se te nta) e ntidade s da socie dade
civil, uma Organização Não Gove rname ntal que te ve sua Se cre taria Exe cutiva criada no
ano de 2006. 12
Algumas de ssas e ntidade s participaram da criação da Le i nº 9.840/1999,
conhe cida como a “Le i contra a Compra de Votos”, Le i de Iniciativa Popular que obte ve
1.039.075 (um milhão trinta e nove mil e setenta e cinco) assinaturas. Uma das contribuições
dessa lei foi a criação do citado art. 41-A na Lei 9.504/1997 (Captação Ilícita de Sufrágio).
Esse artigo pre vê a cassação do re gistro ou do diploma do candidato que
praticar a Captação Ilícita de Sufrágio. O MCCE divulgou o dossiê “Políticos cassados por
Corrupção Ele itoral”, que apre se ntou o se guinte dado: 623 (se isce ntos e vinte e três)
políticos, e ntre os anos 2000 até 2007, tive ram mandatos cassados após instauração de
processos em que se investigavam denúncias por Corrupção (de forma geral). 13
Cabe re ssaltar também que o MCCE foi pe ça vital para aprovação da Le i
Comple me ntar nº 135/2010, chamada de “Le i da Ficha Limpa”, outra Le i de Iniciativa
Popular, que obte ve 1.604.815 (um milhão se isce ntos e quatro mil e oitoce ntos e quinze )
assinaturas. De ntre as dive rsas pre visõe s importante s de ssa le i, pode mos de stacar a
impossibilidade de eleição, pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, de políticos
conde nados por de cisão de Órgão Cole giado pe la prática de dive rsos crime s, tais como:
12
13

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). “O que é”. Disponível em: http://www.mcce.org.br/o-que-e/
Gaze ta do Povo. “Justiça Ele itoral cassou 623 mandatos de políticos de sde 2000 por Corrupção”. Disponíve l e m:
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contra o patrimônio privado (roubo, extorsão, etc), contra o meio ambiente e saúde pública
e , como já citado, e le itorais e m que a le i comine pe na privativa de libe rdade (Corrupção
Eleitoral, por exemplo), dentre outros.
A quantidade de políticos cassados, conforme Dossiê divulgado pe lo MCCE,
durante os prime iros anos após a criação da “Le i contra a Compra de Votos” é algo que
demonstra como essa prática era corriqueira no ambiente eleitoral.
Não parece crível que essa realidade tenha se alterado muito nos últimos anos.
Pode mos citar o e xe mplo do e x-gove rnador do Rio de

Jane iro Anthony Garotinho,

conde nado por Corrupção Ele itoral. O e x-gove rnador come te u Corrupção Ele itoral 17.515
(de ze sse te mil quinhe ntos e quinze ) ve ze s e m 2016, quando e ra Se cre tário Municipal da
Pre fe itura de Campos, no inte rior do Rio de Jane iro. O político cadastrava, de forma
irregular, beneficiários do Programa “Cheque Cidadão” em troca de votos em sua esposa,
Rosinha Garotinho. 14
Para de monstrar um caso mais re ce nte de conde nação, vale citar o caso do
Deputado Distrital José Gome s Ferreira Filho, condenado por quatro anos, cinco me se s e
seis dias pela prática de Corrupção Eleitoral, em decisão publicada no dia 29 de Novembro
de 2019 no Diário da Justiça Ele trônico do Tribunal Re gional Ele itoral do Distrito Fe de ral
(TRE-DF). O político foi conde nado por obrigar os funcionários de sua Empre sa, Re al JG
Serviços Gerais, a votarem nele, sob ameaça de demissão. 15
Como se vê, a prática do crime de Corrupção Eleitoral entre os políticos ainda é
algo recorrente. É comum se ter notícia de que um assessor de determinado candidato está
oferecendo determinado valor em troca de voto. Quando não se trata de dinheiro, pode ser
oferecido algo que passe a ideia para o eleitor de que seria lícito.
Um político que distribui ce stas básicas e ale rta para que se u nome não seja
e sque cido no mome nto do voto ou que cria uma e spécie de “ce ntral de ajuda”, onde os
e le itore s re latam o que pre cisam e funcionários de ssa “ce ntral” prontame nte ate nde m
esses pedidos em troca do futuro voto do eleitor. Já houve notícia de que em um “central”
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CONJUR. “Garotinho é condenado a 9 anos e 11 meses de prisão por compra de votos”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-set13/garotinho-condenado-anos-11-meses-prisao-corrupcao
15
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dessas, foram atendidos pedidos como: dentadura, remédios, caixão e garrafas com bebida
alcoólica.
Essas atitude s acima de scritas, muitas ve ze s, e ncontram grande ace itação por
parte da população que não tem a capacidade de discernimento necessária para entender
que ne sse mome nto sua libe rdade de e scolhe r, que m vai lhe re pre se ntar e m um cargo
público de grande importância, está sendo extirpada em troca de alguma vantagem. O voto
é comprado de forma dissimulada, criando uma noção equivocada de que é um político que
atende aos anseios de sua população, quando na verdade é simplesmente alguém que está
pagando para ser eleito.
O político que re aliza e sse “inve stime nto” no voto do e le itor, ce rtame nte , não
terá cautela para “recuperar” esse dinheiro posteriormente. Se adota uma postura corrupta
já na corrida e le itoral, mante rá tal postura e m se u cargo, de sviando ve rbas públicas para
finalidades particulares.
Embora e xistam dive rsos casos de

Corrupção no ambie nte

e le itoral, não

pode mos de ixar de re gistrar que e xiste m dive rsos políticos com conduta e re putação
ilibada. Re ssalto, de sde já, que caracte rísticas como hone stidade , caráte r, dignidade ,
de cência, de ntre outras, de ve riam se r re quisitos mínimos para alguém que re pre se nta a
sociedade após qualquer pleito democrático.
A atuação desses políticos se dá, por exemplo, por meio de projetos de lei que
impactem direta ou indiretamente na redução da prática de Corrupção Eleitoral. Podemos
citar o Proje to de Le i, PL nº 1908/2020 16 que obje tiva a Criação do Cadastro Nacional de
Pe ssoas Conde nados por Crime

de

Corrupção, apre se ntado pe la De putada Fe de ral

Alessandra Silva.

5. Conclusão
A nefasta prática do Crime de Corrupção Eleitoral é algo que parece intrínseco à
política, mas e ssa re alidade não pode pe rdurar para se mpre . O combate à Corrupção
Ele itoral de ve

continuar se ndo e xe rcido de

forma contumaz, tanto por pe ssoas

e ncarre gadas de sse tipo de fiscalização (órgãos de se gurança nacional, se rvidore s da
16

Proj
e to ed eL i nº 1.908/2020 da Câmara dos e
D putados. Autora: e
Al ssandra
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Silva.

Disponív
e l e m:

justiça eleitoral) quanto pelo cidadão (por meio de denúncias, do voto, conscientização dos
de mais), contando também com o apoio de Organizaçõe s Não Gove rname ntais, como o
MCCE.
Antes de analisar como devem ser os “políticos do futuro”, importante que todos
nós façamos uma autoanálise de como tem sido nossa atuação diante da Corrupção. José
Osmar Fiorelli 17 traz a seguinte definição sobre o que seria o “Delinquente Conivente”:

“O conivente, representado pelo cidadão comum, assume atitudes que vão de
ignorar a dar cobertura. A conivência manifesta-se, ainda, no piscar faróis na
rodovia para denunciar a presença do policial rodoviário na missão de coibir
excessos e aplicar a lei; na vergonha de exigir a nota fiscal; enfim, em um semnúmero de situações que indicam esse comportamento de benevolência em
relação aos delitos. Ela decorre, também, do medo de se defrontar com o
delinquente, consequente à sensação de vulnerabilidade ante a pouca efetividade
da segurança pública a curto ou longo prazo”

Após a e xposição de ssa de finição, cabe a se guinte re fle xão: como você se
comporta quando vê um político oferecendo dinheiro em troca do seu voto, quando vê que
um familiar seu pretende votar em certa pessoa porque recebeu um “presente” com pedido
de voto. Você pode ria se r e nquadrado como um “De linque nte Conive nte ” e m re lação ao
crime de Corrupção Eleitoral?
Essa máxima da omissão/conivência diante de crime s não pode pe rdurar,
e spe cificame nte e m re lação à Corrupção Ele itoral, e ssa compra/ve nda de votos te m
resultado drástico para toda a sociedade.
É pre ciso um posicioname nto diante de ssa re alidade , ao se omitir a e scolha é
estar ao lado dos corruptos. Como afirmou Martin Luther King: “o que me preocupa não é o
grito dos maus, é o silêncio dos bons”.
Atualme nte

são disponibilizados dive rsos me ios para de nunciar e ssas

irregularidades, seja de forma presencial, indo em uma delegacia, ou por meio da internet,
em sítios eletrônicos do TSE 18, Tribunais Regionais Eleitorais ou do Ministério Público.
17
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Ao e le ge r o político corrupto, e stá se pe rmitindo que um indivíduo se m ética,
de sone sto, trate dos inte re sse s do povo. De ssa forma, é dada uma autorização para que
uma pe ssoa com tais caracte rísticas ocupe um cargo que de ve ria te r como norte a
supremacia do interesse público.
Cada pe ssoa de ve e nte nde r que o se u voto é um e scudo contra a corrupção,
contra a imoralidade . O voto te m um valor ime nsuráve l e jamais pode rá e star a ve nda, o
voto re alizado de

forma prude nte

e

caute losa trará re sultados positivos para toda

sociedade.
Em um país repleto de desigualdades, o voto é um dos poucos instrumentos que
coloca todos os cidadãos no me smo patamar. Cada cidadão pode e mitir um voto e m
re lação a de te rminado cargo e e sse voto te m valor igual, inde pe nde nte de capacidade
finance ira, re ligião, e tnia. Se cada um se conscie ntizar que e sse instrume nto igualitário e
democrático pode ser a mola propulsora para diversas mudanças de realidade , o utilizará
de forma mais eficiente.
Infe lizme nte , e ssa consciência da importância do voto ainda não é uma
caracte rística da maioria da população. É comum te r um alto núme ro de abste nçõe s e m
cada ple ito. Indo além, obse rva-se e m alguns ple itos que , se não fosse a Justiça Ele itoral
cassar o mandato de diversos políticos, o povo colocaria o criminoso novamente no poder
como seu representante.
Através do voto o povo te m a capacidade de moldar o pe rfil do político. Se no
futuro a inte nção é que não e xistam políticos corruptos, a iniciativa te m que se r atual de
pe squisar os políticos com conduta ilibada/hone sta e jamais votar e m alguém que se ria
capaz de praticar atos que se enquadrem como corrupção.
A “extinção” dos políticos corruptos somente vai ocorrer quando não existir mais
ace itação de tal prática pe la socie dade . Não pode mos se que r cogitar e nte nde r/ace itar a
seguinte frase: “ele rouba, mas faz.”
O “político do futuro” deve ter como requisito básico uma conduta honesta, leal.
O inte re sse de toda socie dade de ve pautar cada atitude de le , a palavra “e mpatia” (se
colocar no lugar do outro) deve ser enraizada em seu pensamento, guiando sua atuação.
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Em relação ao crime de Corrupção Eleitoral, há uma grande necessidade de os
próprios políticos que não concordam com tal prática ampliare m sua pe na máxima. Um
crime que fere com tamanha gravidade a democracia, não pode ter uma pena máxima de
apenas 4 (quatro) anos.
Os “políticos do futuro” devem expandir conhecimento, trabalhar com ampliação
da informação corre ta e

fide digna. Em re lação à Corrupção Ele itoral, pode riam se r

realizados seminários e debates sobre ampliação do combate de forma direta e indireta.
Devem, também, ter o cuidado legislativo necessário para preencher as lacunas
e xiste nte s, be m como para obse rvar novas práticas que de ve m se r punidas. A le gislação
deve sempre estar atualizada diante da inovação praticada pelos criminosos.
Por fim, vale ressaltar que a educação parece ser o investimento mais eficaz no
combate à corrupção, de forma ge ral. Por me io da e ducação have rá conscie ntização da
importância do voto, de quais são os resultados de uma democracia plena e como é bom
viver com a consciência tranquila por adotar uma conduta ínte gra e hone sta ao longo da
vida.
O Tribunal Re gional Ele itoral do Estado do Rio de Jane iro, por me io da Escola
Judiciária Eleitoral, realiza um trabalho muito importante para conscientização das pessoas
em relação a diversos assuntos, tais como: cidadania, democracia e fe tiva, importância do
voto, dentre outros. O programa “Eleitor do Futuro”19, por exemplo, transmite para crianças
e adole sce nte s, nas e scolas, valore s importante s para que a de mocracia se ja re spe itada,
dando a relevância que o cenário eleitoral merece.
Programas como e sse

que

pode rão formar uma base

sólida para que

a

Corrupção no ambiente eleitoral seja inaceitável e para que no futuro só exista espaço para
políticos preocupados com o bem-estar da sociedade como um todo, em que o interesse
particular não prevaleça sobre o interesse social.
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“Ele itor

do

Futuro”.
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RESUMO
O estado de emergência sanitária provocado pela pandemia do novo
coronavírus desencadeou um turbilhão de acontecimentos que vem impactando
a vida de bilhões de pessoas, exigindo dos governos ao redor do mundo uma
série de medidas voltadas para conter sua disseminação e evitar a saturação
das redes de saúde pública. Neste sentido, a contundência dos acontecimentos
e a repercussão dos esforços empregados pelo poder público para tentar reduzir
o número de vítimas e mitigar os efeitos sobre a economia
acabaram reacendendo o debate sobre os limites de atuação do Estado.
Este artigo pretende fazer, a partir de uma breve contextualização
histórica sobre os desdobramentos que permearam esta discussão, uma
reflexão sobre a sua atualidade e relevância, trazendo argumentos que
reforçam a importância fundamental do Estado enquanto ator indispensável
na provisão de políticas públicas.
Palavras chave: Nova Governança Pública, Políticas Públicas, Federalismo,
Limites do Estado

ABSTRACT
The health emergency caused by the pandemic of the new coronavirus has
triggered a whirlwind of events that has been impacting the lives of billions of
people, demanding from governments around the world a series of
measures aimed at curbing its spread and preventing the saturation of
public health networks. In this sense, the forcefulness of the events and the
repercussions of the efforts made by the public authorities to try to reduce the
number of victims and mitigate the effects on the economy ended up rekindling
the debate on the limits of the State's performance. This article intends to
make, based on a brief historical contextualization about the developments
that permeated this discussion, a reflection on its topicality and relevance,
bringing arguments that reinforce the fundamental importance of the State as
an indispensable actor in the provision of public policies.
Keywords: New Public Governance, Public Policies, Federalism, State's Limits
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Estamos vivenciando a experiência de uma pandemia cujos precedentes
remontam a exatamente um século atrás, tempo demasiado longo para arrefecer
nossa incredulidade frente à disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2),
e de alguma forma atenuar a contundência dos seus impactos em nossos
corações e mentes, mesmo para os que já conheciam as histórias terríveis da
Gripe Espanhola, contadas por seus avós.
É notório que as condições sanitárias e o conhecimento científico
incipientes da época foram determinantes para que o hoje controlado vírus H1N1
tenha se propagado de forma tão devastadora, ceifando vidas em proporções
não vistas desde a Peste Negra, na Idade Média - as estimativas variam de 17 a
40 milhões de mortos, entre 1918 e 1920; a Peste Negra, que devastou a Eurásia
no século XIV, causada por uma bactéria encontrada na pulga e disseminada
pelas fezes de roedores, teria vitimado entre 75 e 200 milhões de pessoas.*
De toda sorte, foi por seu intermédio que se desdobraram descobertas
científicas que culminaram na implantação, por parte do poder público, de
medidas sanitárias e novos protocolos médicos, além da entronização de
hábitos de higiene pela população que hoje estão consolidados – muito em
função das campanhas governamentais de conscientização – e que evitam
tantas outras mortes todos os anos (ainda que de forma desigual, no que diz
respeito ao acesso à infraestrutura de saneamento e aos serviços públicos de
saúde).
Hoje, enquanto assistimos impotentes aos avanços da COVID-19 e
ansiamos amedrontados pelo desenvolvimento de uma vacina, cujos esforços
mobilizam toda a comunidade científica mundial, governos ao redor do globo se
veem instados a tomar, a toque de caixa, uma série de medidas voltadas para
evitar uma catástrofe humanitária e oferecer aos seus cidadãos algum vislumbre
de recuperação econômica para o pós-pandemia, mesmo com toda incerteza
sobre quando ela irá de fato ocorrer.
Estas medidas de intervenção se expressam a partir de políticas públicas
setoriais complexas e multifacetadas, que impõem aos governos enormes

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

desafios de gestão e coordenação, e que adquirem criticidade ainda maior em
países federativos e de dimensões continentais como o Brasil, onde a União,
estados e municípios nem sempre “falam a mesma língua”. Como para cada
ente federativo há um escopo de atuação específico, com um rol de
competências definidas pela Constituição Federal - ainda que, no que se refere
às atribuições dos estados, persista uma zona cinzenta (SOUZA, 1996;
ABRUCIO, 2007) - a ausência de coesão administrativa compromete
sobremaneira a efetividade destas ações, considerando que dependem da
integração sinérgica dos esforços, pautados por um direcionamento claro e
objetivo, que esteja respaldado pelo conhecimento científico e compartilhado
por todos os atores. Um exemplo ilustrativo da dissonância federativa foi a
recente judicialização sobre a quem compete determinadas prerrogativas, como
a decisão sobre o fechamento do comércio e as limitações à mobilidade durante
a vigência da quarentena.
Dentre as referidas políticas de enfrentamento à pandemia, destacam-se
os esforços inerentes à definição das regras de isolamento social (limites e
abrangência, ações de implementação e fiscalização); as iniciativas voltadas
para a mitigação de seus efeitos sobre o emprego e a renda (auxílios
emergenciais, suspensão temporária dos cortes de serviços públicos por
inadimplência, renúncias fiscais voltadas para a manutenção dos empregos,
períodos de carência para pagamento de impostos, subsídios aos setores mais
intensivos em mão-de-obra), além de todo o aparato necessário para reforçar a
infraestrutura do sistema de saúde pública (aumento da oferta de leitos em
Unidades de Terapia Intensiva, construção dos hospitais de campanha,
contratação de profissionais de saúde, compras emergenciais de respiradores,
equipamentos de proteção individual e insumos para testagem, aluguel de leitos
da rede privada), e monitorar a dinâmica epidemiológica com uma análise de
dados sólida e confiável (curvas de contágio, internação e óbitos, cruzamento
com dados territoriais para geração das manchas geolocalizadas), fundamental
para mapear a disseminação do vírus e pautar as ações de contenção.
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Como se pode observar, a despeito das intermináveis – e fundamentais –
discussões acerca dos limites e prerrogativas de atuação do Estado, o fato é que
os governos nunca deixaram de ser pressionados por demandas sociais,
econômicas e ambientais crescentes, que exigem do poder público uma série de
intervenções para as quais simplesmente não há um substituto possível. Não
aquelas que as experiências brasileira e internacional já demonstraram poder
ser concedidas à iniciativa privada, com inúmeros exemplos que geraram
benefícios concretos e mensuráveis à população – ainda que também tenham
provado que isto não é necessariamente uma regra, como ocorreu nos casos de
reestatização de serviços de água e esgoto em alguns países europeus.
Aqui se faz necessário tecer, de forma sucinta, alguns comentários sobre
o contexto histórico que serviu de pano de fundo para o surgimento deste
debate,

assim

como

sobre os desdobramentos socioeconômicos que

contribuíram decisivamente para o acirramento de suas questões.
Ao longo do século XX, a ampliação do escopo de atuação estatal e a
multiplicação das demandas da sociedade deram ensejo à discussão sobre os
limites do Estado, desde sempre muito marcada pela contraposição de visões
antagônicas, onde os papéis reservados ao mesmo no que diz respeito à forma e
à amplitude de suas interações com o mercado e a sociedade são
completamente distintos.
Este debate permeou a ascensão e queda do Welfare State (Estado de
Bem Estar Social) na Europa, entre o pós-guerra e os choques do petróleo dos
anos setenta, que culminaram na crise da dívida na década posterior; continuou
como tema central ao longo do período de hegemonia neoliberal dos anos 80 e
90, quando se verificou um processo de desmonte do aparato estatal, sobretudo
nos países latino-americanos; teve uma inflexão importante após a crise
financeira de 2007/2008 (Crise dos subprimes), cuja reversão contou com a
participação ativa dos governos do mundo todo – só os EUA injetaram 200
bilhões de dólares para evitar o colapso da economia; e permanece mais atual
do que nunca nestes tempos de pandemia, quando assistimos aterrorizados aos
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efeitos da saturação dos sistemas públicos de saúde, agravados pelas lacunas
provocadas por sua desestruturação, mesmo em países considerados exemplos,
como a Inglaterra.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os governos da Europa Ocidental
estabeleceram

uma

sólida

e

capilarizada

rede

de

proteção

social,

consubstanciada pela estruturação de sistemas públicos de saúde, educação,
saneamento,

moradia

e

transporte

que

trouxeram

avanços

sociais

extraordinários - período chamado pelo historiador inglês Eric Hobsbawn de “A
Era de Ouro do Capitalismo”. Este conjunto de serviços públicos, somado às
políticas de fomento e proteção ao emprego, delinearam o chamado Welfare
State, consolidando a concepção keynesiana de Estado enquanto principal
agente indutor do desenvolvimento socioeconômico e da redução das
desigualdades.
Ainda que o êxito alcançado pelo New Deal nos EUA já tenha lhe
conferido grande notoriedade - conjunto de medidas de enfrentamento aos
efeitos da Crise de 29, de inspiração claramente keynesiana, postas em prática
pelo governo de Franklin Delano Roosevelt – ela se estabeleceu com o sucesso
alcançado pelas intervenções dos governos nacionais europeus no pós-guerra –
ao reboque do Plano Marshall, plano americano de auxílio financeiro à
reconstrução das economias dos países aliados - que se traduziram em
avançados padrões de desenvolvimento humano, inéditos até então.
As inquestionáveis conquistas sociais obtidas pelo Estado de Bem Estar,
no entanto, não conseguiram evitar a sua débâcle a partir do irrompimento da
crise do petróleo em 1973, que quadriplicou a cotação dos barris e desestabilizou
a economia mundial, provocando endividamento e recessão. O aumento da
inflação e do desemprego e a crescente fragilização dos governos acabaram
colocando em cheque as capacidades do Estado, o que ofereceu terreno para o
avanço das proposições liberais e deu início ao processo de retração estatal
(HOBSBAWN, 1994).
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A primazia do paradigma liberal que se estabeleceu em sequência
instaurou um movimento de redução do escopo de atuação estatal e de
prevalência das forças de mercado, que sob os preceitos do Estado Mínimo,
advogados por economistas da chamada Escola de Chicago - cujo membro
mais proeminente foi Milton Friedman, detentor do Nobel de Economia em 1976
- restringiram sensivelmente a disponibilização de políticas sociais, voltando a
atenção dos governos para a resolução de seus problemas econômicos, o que
acarretou a precarização das condições de vida e o aumento das desigualdades.
Ainda que a superação do processo inflacionário e a convergência do
déficit público dos países para uma trajetória de queda a patamares aceitáveis
sejam de fato conquistas importantes – principalmente quando levamos em
consideração que processos inflacionários atingem de forma mais perversa os
vulneráveis e excluídos - os efeitos negativos da desestruturação do Estado
enquanto ator central na promoção do desenvolvimento socioeconômico foram
igualmente

contundentes,

de

forma

mais

categórica

nos

países

em

desenvolvimento.
No Brasil, a recomposição gradual das capacidades administrativas do
Estado, verificada a partir da estabilização econômica - quando este passou a
atuar com maior intensidade na provisão de políticas sociais, previstas na
Constituição Cidadã de 88 – foi acompanhada do fortalecimento das redes de
interlocução entre o poder público, o mercado e a sociedade civil, sugerindo que
a superação do modelo liberal de desenvolvimento não se daria pelo regresso ao
paradigma desenvolvimentista de planejamento tecnocrático dos governos
militares. O advento de uma nova conjuntura, com o surgimento/fortalecimento
de novos atores (organizações não governamentais, movimentos sociais e
instituições da sociedade civil) e do crescimento das demandas por
participação, em um contexto de crise de representatividade, acabou
comprometendo a capacidade do sistema político-administrativo em seguir
conduzindo unilateralmente as ações (FREY, 2001).
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Voltando aos dias de hoje, quando os governos são solapados pelo
irrompimento de uma pandemia que subverte por completo as fronteiras
ideológicas mais rígidas, o debate sobre as possibilidades estatais adquire um
novo delineamento, que põe em cheque as narrativas mais simplistas, que
insistem em desconstruir a figura do Estado como agente legítimo de
transformação socioeconômica, no momento em que um contingente enorme de
cidadãos espera desesperadamente por sua intervenção.
A alteração abrupta da agenda governamental, imposta pela emergência
sanitária, acarretou uma realocação forçada dos recursos públicos, em
decorrência da redefinição repentina das prioridades. Mas se por um lado
ficaram mais visíveis as premências de participação do Estado para o
enfrentamento da pandemia, por outro a necessidade de celeridade das
aquisições públicas - ainda que respaldadas por normativas que garantem o
afrouxamento extraordinário das regras para compra de insumos e contratação
de serviços, prescindindo dos procedimentos licitatórios normais - acabam
abrindo uma janela de oportunidade para a malversação de verbas e a captura
de contratos vultosos por parte de agentes criminosos.
Mas desvios desta natureza, por mais execráveis e inaceitáveis que sejam
– e com frequência indesejável, notadamente no estado do Rio de Janeiro – não
oferecem qualquer respaldo ao desvario de defender, principalmente em um
contexto de emergência sanitária, que o Estado é um problema e deve ser
alijado da proposição de soluções, o que só não confirmaria o jargão “jogar a
água da bacia fora com o bebê dentro” porque, sem Estado, a bacia vai junto
pelo ralo. A necessidade de fortalecimento dos instrumentos de controle da
administração pública é patente e fundamental, mas não implica pressupor que
se pode prescindir daquele que continua sendo o maior alocador de recursos da
sociedade, detentor exclusivo do poder de polícia e único com legitimidade
política para intervir no ordenamento social.
A crise de representatividade das democracias liberais como as
conhecemos e as mazelas sociais provocadas pela desigualdade crescente
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aprofundaram a percepção generalizada de que os “governos não funcionam”, o
que não é de todo verdade. Assim como o fosso social entre ricos e pobres
aumenta cada vez mais, da mesma forma o abismo entre eleitores que não se
sentem representados pelos eleitos se aprofunda, o que amplifica a visão
deturpada de que o Estado se reduziu a um cancro de corruptos, parasitas e
aproveitadores, quando, na realidade, uma série de decisões e intervenções
públicas nos impactam direta e diuturnamente, em todas as esferas
administrativas.
Ainda que este processo de descolamento entre as expectativas que
depositamos sobre ele (e os impostos que nos são cobrados) e suas reais
possibilidades de retorno tenha se intensificado, o Estado segue podendo fazer
muito. Principalmente quando se empenha em trabalhar, de forma transparente
e republicana, em parceria com a iniciativa privada, a sociedade civil organizada,
movimentos sociais, sindicatos e instituições do terceiro setor. Um novo contrato
social, portanto, alicerçado por arranjos institucionais mais fluidos e
colaborativos - mas que não prescindam da ampliação do controle social e o
aprimoramento dos instrumentos de controle interno e externo dos governos –
certamente elevaria os padrões qualitativos das entregas públicas aos
patamares necessários para legar um futuro mais promissor às novas gerações.
Mas, para construir o futuro, é preciso estruturar o presente. E, ao
contrário do que a situação de calamidade nos permite perceber, muitos passos
já foram dados ao longo das últimas décadas no Brasil. Apesar de termos
bastante a lamentar, principalmente no que se refere aos retrocessos recentes,
desde a redemocratização o país vem acumulando conquistas institucionais e
socioeconômicas relevantes, ainda que de forma não-linear. Senão, vejamos:
instituímos uma Constituição Federal em 1988 que consagrou uma série de
direitos fundamentais e deu as bases jurídicas para a construção de uma
sociedade mais próspera e igualitária, ainda por fazer, mas que trouxe ganhos
institucionais importantes; após décadas de anomalias econômicas, que
culminaram na hiperinflação dos anos 80, finalmente conseguimos estabilizar a
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moeda com o Plano Real, depois de muitas tentativas frustradas; ao longo da
primeira década do terceiro milênio, avançamos de forma significativa nas
pautas social e ambiental, com reduções sensíveis dos índices de pobreza e
desmatamento.
Um exemplo inconteste dos níveis de excelência que uma instituição
pública pode alcançar, assim como da relevância e centralidade de seu papel
para a soberania de um país é a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária). Criada em 1973, no governo militar de Garrastazu Médici, a
Embrapa tornou-se uma instituição de pesquisa de referência internacional, com
contribuições científicas inestimáveis e um longo histórico de desenvolvimento
de tecnologias aplicadas. Se em 2020 o agronegócio é responsável por evitar o
colapso de nossa balança comercial em plena recessão econômica, com safras
recordes e enormes índices de produtividade, seguramente isso se deve à
Embrapa e ao seu corpo técnico qualificado, e aos investimentos públicos feitos
pelos governos ao longo de décadas, que viabilizaram suas pesquisas.
A defesa do Estado enquanto ator fundamental e indispensável para o
desenvolvimento da sociedade, no entanto, não implica escamotear os seus
muitos e sérios problemas. Ineficiência; baixa produtividade; descoordenação
administrativa; excesso de burocracia; falta de transparência; sistemas de
correição

e

controles

sociais

deficientes;

servidores

desvalorizados

e

desmotivados convivendo com verdadeiras castas, que ganham salários muito
acima da realidade de mercado; excesso de privilégios; entre tantos outros
problemas. Reconhecê-los e enfrentá-los é preciso, mas sempre no sentido de
aprimorar suas capacidades e intensificar sua relevância, e não como cortina de
fumaça para teses irrealistas que se utilizam dos mesmos para atestar a sua
suposta falência e insignificância.
A observação atenta sobre a história dos países que alcançaram altos
níveis de desenvolvimento - cujo método de aferição mais utilizado é o IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano, que sintetiza dados de escolaridade, renda
e expectativa de vida) - assim como das premissas que os tornaram possíveis, é

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

taxativa: simplesmente nenhum dos países que integram as vinte primeiras
colocações prescindiram da figura do Estado em seus processos de
desenvolvimento. Entre os dez mais bem colocados, sete são europeus: Noruega
(1⁰), Suíça (2⁰), Irlanda (3⁰), Alemanha (4⁰), Islândia (6⁰), Suécia (8⁰) e Holanda
(10⁰). Os demais são Austrália (5⁰), Hong Kong (5⁰) e Cingapura (9⁰),
respectivamente duas ex-colônias britânicas, onde o Estado sempre esteve
presente, e o pequeno estado insular que adotou um sistema capitalista com
rígido controle estatal, que o catapultou para o quarto lugar entre os países mais
ricos do planeta.
Os EUA são sempre lembrados pelos mais afoitos como exemplo de país
desenvolvido onde há “menos” governo - negligenciando que se trata de uma
federação de fato, onde os estados exercem um protagonismo muito maior do
que a União (haja vista a legalização da maconha, que segue sendo efetivada
em diversos estados, enquanto leis federais proibicionistas continuam em vigor)
– mas nem mesmo eles prescindiram do papel estatal em sua trajetória
desenvolvimentista. A lembrança recorrente deve-se à pujança de sua economia
e à prevalência das forças de mercado, mas sempre omitindo seu altos índices
de desigualdade, que seguem crescentes. Não à toa, a maior economia do
planeta caiu oito posições no ranking desde 2015, encontrando-se em 18⁰ lugar
na divulgação mais recente, de 2019.
A argumentação exposta não pretende esvaziar a importância do
mercado e da livre iniciativa, muito menos fomentar as comparações
maniqueístas que se arvoram a comparar realidades tão distintas como a
pública e a privada; mas simplesmente reconhecer a importância fundamental
de ambas as contribuições, potencializando as suas interações para dinamizar o
desenvolvimento socioeconômico das nações. Voltando aos países que lideram
o ranking de Desenvolvimento Humano da ONU (Organização das Nações
Unidas): todos, sem exceção, são economias de mercado, o que não os priva de
contarem com a presença do Estado de forma pujante e decisiva.
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Mas como criar as bases para o advento de um novo contrato social, mais
inclusivo, republicano, colaborativo e transparente? Onde Estado, mercado e
sociedade possam pactuar objetivos comuns e trabalhar juntos para a resolução
dos inúmeros problemas sociais, econômicos e ambientais que assolam o
planeta? Estas respostas, de imbricada resolução, não estão dadas. Dependem
da tomada de consciência por parte da sociedade e de sua capacidade de
mobilização; da reinvenção do Estado e de suas estruturas; da reorientação do
mercado para além do lucro a qualquer preço, contemplando as variáveis
humana e ambiental em suas premissas de negócios.
Mas ao menos uma certeza está colocada: uma nova governança pública
se faz necessária. Uma governança que goze de legitimidade popular, com
intenções firmes, programas definidos e ações claras e objetivas, expressas a
partir do desenho, implementação, monitoramento e avaliação de políticas
públicas inclusivas, efetivas e transformadoras. Que seja pautada estritamente
por pressupostos científicos e não abra mão de sua laicidade, ignorando
postulados religiosos. Que considere devidamente as minorias e trabalhe
efetivamente por elas. Que possua um corpo de servidores multissetoriais,
valorizados, motivados e orientados para a entrega de resultados. Que seja
capaz de trabalhar em colaboração com o mercado e o terceiro setor para a
viabilização de projetos de impacto, mesmo quando não for o protagonista.
O caminho é longo e árduo, mas inescapável. A pandemia do novo
coronavírus explicitou o abalo das estruturas do mundo em que vivíamos até
aqui, já envelhecidas e enferrujadas. Nada será como antes. Considerando a
desigualdade atroz, a miséria, o desemprego e o desamparo, a violência urbana,
as guerras e seus refugiados e os eventos climáticos cada vez mais violentos,
aparentemente não temos o que lamentar. Ninguém sabe ao certo o que virá em
seguida, mas qualquer solução passa necessariamente por um novo contrato
social, onde o Estado terá indubitavelmente um papel preponderante. Do
contrário, só restará a barbárie.
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RESUMO
O deslocamento de parte das campanhas eleitorais para o ambiente da Internet,
em especial para as redes sociais, trouxe consigo o fenômeno da desinformação,
cujos impactos na normalidade e legitimidade das eleições parecem
potencialmente graves. A legislação eleitoral não acompanhou essa transformação,
o que está a exigir dos operadores do direito eleitoral a interpretação atualizadora
dos institutos tradicionais ligados à noção de abuso e fraude, sem prejuízo da
resposta no âmbito penal. O enfrentamento da desinformação nas eleições deve
priorizar o método de divulgação e propagação das notícias abusivas, com ênfase
na detecção de meios artificiais e fraudulentos de impulsionamento e
financiamento, de modo a evitar, tanto quanto possível, o controle de conteúdo de
postagens, já que é necessário garantir a liberdade de expressão e sua conciliação
com a necessidade de preservação da higidez dos processos eleitorais.
Palavras chave: Desinformação, Eleições, Abuso, Fraude.

ABSTRACT
The displacement of part of the electoral campaigns to the Internet environment,
especially to social networks, brought with it the phenomenon of disinformation,
whose impacts on the normality and legitimacy of the elections seem potentially
serious. The Brazilian electoral legislation did not follow this transformation, which
is requiring the operators of electoral law to update the interpretation of traditional
institutes linked to the notion of abuse and fraud, without waiving the criminal
responsability. Fighting misinformation in elections should prioritize the method of
disseminating and spreading abusive news, with an emphasis on detecting
artificial and fraudulent means of boosting and financing, so as to avoid, as much
as possible, controlling the content of posts, since it is necessary to guarantee
freedom of expression and its reconciliation with the need to preserve the health of
electoral processes.
Keywords: Disinformation, Elections, Abuse, Fraud.
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I- Introdução

Há algum te mpo o mundo ve m se ocupando de ve rdade ira avalanche
informativa gerada na Internet 2 e, de maneira mais evidente, nas plataformas
de comunicação e re de s sociais. Se o cre scime nto ace le rado do uso de ssas
plataformas virtuais como e spaço público de

de bate

e

obte nção de

informaçõe s já inspirava uma pre ocupação re gulatória 3, agora não ape nas é
uma realidade, como traz consigo o agravamento de um problema que sempre
existiu, mas tomou contornos imensuráveis: as notícias falsas (fake news) 4. O
reflexo dessas fake news e de sua propagação, seja de boa ou má-fé, mostrase especialmente relevante em meio aos processos eleitorais, por representar
risco palpáve l à normalidade e le gitimidade das e le içõe s 5. É importante e
urge nte re fle tir sobre os possíve is e nquadrame ntos de ssas condutas nos
mode los típicos da le i e le itoral e

sondar as possíve is re spostas do

ordenamento pátrio, de maneira a mitigar as suas consequências deletérias às
eleições.
A le i não e xige de ne nhum candidato um compromisso total com a
since ridade . A ve rdade no proce sso e le itoral é um valor de ce rta forma
2

“Se todo conteúdo digital do mundo fosse armazenado em iPads, eles formariam uma pilha
com altura igual a dois terços da distância entre a Terra e a Lua”, em “Conteúdo digital
dobra a cada dois anos no mundo” (Revista Exame. 09 de abr. de 2014). Revista Exame.
Disponível em: https://exame.abril.com.br/tecnologia/conteudo-digital-dobra-a-cada-doisanos-no-mundo/. Acesso em: 12/05/2020.
3
Para mais, cf. Neutralidade de rede no Marco Civil da Internet (disponível em:
http://pensando.mj.gov.br/marcocivil/pauta/neutralidade-de-rede-no-marco-civil-da-internet/);
MAGRANI, Eduardo. Democracia Conectada. Curitiba: Juruá, 2014.
4
“Uma pesquisa do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), realizada de 2006 a 2017,
sobre um universo de 126 mil tuítes em cascata, compartilhada 4,5 milhões de vezes no site
de mensagens instantâneas Twitter, também apontou os motivos que levam uma notícia
falsa a ser largamente disseminada. Segundo o estudo, o caráter 'emocionante” desse tipo
de conteúdo, que não tem qualquer compromisso com a verdade, faz com que suas chances
de compartilhamento sejam de 70% maiores do que as notícias verdadeiras –
independentemente de seu teor, pode ser algo sobre a cura do câncer com um milagroso
chá ou a morte repentina de uma celebridade que, ao contrário, vive e passa bem.”. Trecho
do editorial do jornalista Tiago Sales, no artigo “O Combate às Fake News em nome da
verdade” (edição da Revista Justiça e Cidadania, abril/2018).
5
Para mais, cf. “Impacto das fake news em eleições mundiais é discutido durante
seminário no TSE” (Tribunal Superior Eleitoral, 17 de mai. de 2019). Disponível em:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Maio/impacto-das-fake-news-em-eleicoesmundiais-e-discutido-durante-seminario-no-tse. Acesso em: 12/05/2020.
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relativizado, já que não se espera que um candidato seja totalmente autêntico
– tenderá sempre a exacerbar suas qualidades, exagerar nas suas promessas,
e xplorar as de ficiências dos adve rsários. O livre de bate de mocrático convive
com e sse

e spaço de

insince ridade , próprio da re tórica da publicidade

e le itore ira. A divulgação de

boatos e

me ntiras, ou a e xploração de

vulnerabilidades dos adversários, através do emprego do exagero e da malícia,
não são e stratégias novas na se ara e le itoral. O dire ito e le itoral já e nfre ntou
diversas vezes esse fenômeno e há ferramentas processuais tradicionais, mais
ou me nos e ficaze s para tanto, como os institutos do dire ito de re sposta, as
sanções pecuniárias e as imputações de abuso, por exemplo.
Ainda assim, há algo de inédito no contexto atual de desinformação nas
eleições. E está menos ligado ao comportamento, e mais ao método e alcance.
O que é novo, atualmente, é o emprego maciço desse tipo de expediente e a
e scala industrial e

profissional que

e ssa e stratégia alcança, quando

empregada através das ferramentas da Internet. É a escala que transforma um
artifício antigo e m algo novo e
inte nsificação da e stratégia que

de safiador. É a profissionalização e
muda sua fe ição e

a transforma, de

expediente relativamente tolerável, em algo mais grave a ser coibido.
O pre te xto de

combate r a de sinformação nas e le içõe s não pode

autorizar o engessamento do debate e a limitação da liberdade de expressão 6.
Ao me smo te mpo, a garantia da libe rdade de e xpre ssão e do livre de bate
democrático não podem servir de salvo conduto para manobras extremamente
de sle ais e

fraudule ntas que

possam comprome te r a normalidade

e

a

legitimidade das eleições, valores tutelados pela Constituição.

II – O problema da terminologia

6

A própria Resolução nº 23.610/2019 do TSE adverte, no artigo 38: Art. 38. A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático. (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
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Embora a e xpre ssão fake news te nha ganhado popularidade ,
acre ditamos se r me lhor não utilizá-la no âmbito jurídico proce ssual.
Trabalhamos, e m dire ito e le itoral, via de re gra, com a ne ce ssidade de faze r
e xe rcícios de

subsunção e

o te rmo fake news não e xpre ssa toda a

complexidade do fenômeno e sua conformação no ambiente eleitoral. Apegarse a e le pode le var a dificuldade s na hora do e ve ntual e nquadrame nto de
alguma conduta na moldura dos ilícitos e le itorais. Trabalhar com um te rmo
que remete a algo falso pode dificultar muito a constatação da materialidade
do ilícito e le itoral a ser de monstrado. Ne m se mpre o que circulará nas re de s
se rá ne ce ssariame nte falso, no se ntido e strito do te rmo. Há hipóte se s de
me nsage ns de sconte xtualizadas, alte radas parcialme nte , ou até matérias
jornalísticas em que a chamada não corresponde ao conteúdo da matéria, que
pode até se r ve rdade iro. O e mpre go da e xpre ssão popular e m conte xtos de
inte rpre tação lite ral pode conduzir a juízos ine ficaze s. Se u uso de forma
indiscriminada, para desacreditar informações que circulam em redes, amplia
o e spe ctro de

e nquadrame nto e

igualme nte

pode

ince ntivar juízos

extremamente intervencionistas.
À míngua de um te rmo e spe cífico, e nte nde mos que a e xpre ssão mais
apropriada para as finalidade s judiciais de va se r desinformação, cujo
significado abrange uma gama mais ampla de situaçõe s pote ncialme nte
típicas. Este, aliás, foi o termo adotado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) na Resolução 23.610/2019. 7
Ainda assim, é preciso reconhecer que não há uma definição típica de
de sinformação que se amolde , de forma dire ta e ime diata, a uma pre visão
abstrata na lei eleitoral. A questão demandará sempre a análise concreta e a
de monstração argume ntativa de se u impacto pote ncialme nte de le tério no
processo eleitoral.

7

“Seção II - Da Desinformação na Propaganda Eleitoral”. Resolução TSE nº 23.610/2019.
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III – Autocontenção e checagem de informações

A legislação ordinária e as competências normativas do TSE não foram
capazes de acompanhar satisfatoriamente as novas faces e transformações do
fe nôme no da de sinformação. A transposição pura e simple s dos conce itos e
limite s construídos sobre

a re alidade

das disputas e le itorais e m mídias

conve ncionais (rádio, TV) não se mostrou um caminho ade quado. O instituto
do dire ito de re sposta, de razoáve l e ficácia nas infraçõe s come tidas pe la TV,
rádio ou jornal, é menos eficaz em plataformas sociais, que não garantem ao
candidato a chance de re sposta ao público que foi alvo das informaçõe s
falseadas.
Por mais que as rede s sociais tenham, de fato, se tornado espaços de
de bate

cole tivo, e las não de ixaram de

condição, as e mpre sas que

se r plataformas privadas. Ne sta

suste ntam as plataformas já vêm se ndo

e stimuladas a adotar práticas de

autoconte nção da de sinformação nos

pe ríodos e le itorais 8. São caminhos e xtre mame nte

importante s para o

enfrentamento do proble ma e que buscam a supe ração dos limite s que o
Direito e o sistema de justiça sempre terão. O próprio TSE vem reconhecendo
e ssas limitaçõe s e te m abe rto o diálogo institucional com as plataformas e
prove dore s para que invistam na construção de produtos inibidore s de sse s
abusos, tais como filtros e

e struturas de

vigilância. São alte rnativas

preventivas, que tentam garantir um ambiente virtual menos contaminado 9. No
me smo se ntido, as fe rrame ntas de fact checking pre cisam se r buscadas.
8

TSE reúne-se com Google, Facebook, WhatsApp e Twitter para alinhar estratégias de
combate à desinformação nas Eleições 2020 (Tribunal Superior Eleitoral, 12 de dezembro
de 2019). Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2019/Novembro/tse-se-reune-com-google-facebook-whatsapp-e-twitter-para-alinharestrategias-de-combate-a-desinformacao-nas-eleicoes-2020. Acesso em: 13/05/2020.
9
Neste sentido, a criação, pelo TSE, do Programa de Enfrentamento à Desinformação, que
hoje conta com 49 parceiros e é distribuído em seis eixos temáticos: “Organização interna”,
“Alfabetização Midiática e Informacional”, “Contenção à Desinformação”, “Identificação e
Checagem de Desinformação”, “Aperfeiçoamento do Ordenamento Jurídico” e
“Aperfeiçoamento
de
Recursos
Tecnológicos”.
Disponível
em:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Maio/programa-de-enfrentamento-adesinformacao-com-foco-nas-eleicoes-2020-mobiliza-instituicoes. Acesso em 25/05/2020.
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Diálogos com as e mpre sas e pools já e m atividade e o tre iname nto de
se rvidore s de

todo o siste ma de

justiça e le itoral ne ssas tare fas são

necessários.
A che cage m fe ita por e mpre sas re conhe cidas pode

se r fonte

importante na caracte rização da mate rialidade do ilícito e le itoral, como me io
de prova. A che cage m de informações (fact checking) sobre qualque r notícia
deve passar por duas etapas: uma, com a análise dos elementos da notícia, e
outra, com a ve rificação do conte údo e m fonte s se guras de informação. São
analisados aspe ctos como a linguage m usada e a aparência da me nsage m,
além de e rros de ortografia e de português, e logomarcas de e mpre sas
conhe cidas com aparência dos originais, mas com core s/fonte s dive rsas ou
outras imperfeições. Ultrapassada a primeira etapa, são feitas consultas a sites
de grandes meios de comunicação e fontes oficiais relacionadas ao conteúdo
da notícia para apurar se ela é realmente verdadeira. Existem vários endereços
de grande s grupos de comunicação que publicam che cage m pe riódicas de
notícias. 10

IV - Desinformação e ilícito eleitoral – enquadramentos possíveis

IV.a – A via criminal
O e mpre go de de sinformação e m propaganda e le itoral pode atrair a
re sposta pe nal e m dive rsas fre nte s. É uma alte rnativa que sabe mos difícil,
le nta e com baixa e ficácia na prote ção do proce sso e le itoral e m si, já que a
dinâmica do processo penal é muito diversa da velocidade das eleições. E a via

10

Agência Lupa/Grupo Folha: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/tag/fake-news/;
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/veja-todas-asAgência
Estado:
checagens-sobre-coronavirus-publicadas-pelo-estadao-verifica/;
Grupo Globo: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/01/28/veja-o-que-e-fatoou-fake-sobre-o-coronavirus.ghtml
O WhatsApp disponibilizou consultas diretamente do aplicativo para checagem da
veracidade de notícias no Google. Fontes:https://www.ajudandroid.com.br/whatsapp-permitepesquisar-google-conferir-informacoes/?amp);
e
https://cartilha.cert.br/fasciculos/boatos/fasciculo-boatos.pdf.
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criminal e le itoral, e nsina a e xpe riência, não che ga a criar um de se stímulo
concreto à perpetração das condutas ilícitas.
Ainda assim, a via criminal não deve ser descartada. Se, por um lado, a
ve rte nte criminal é mais e spinhosa por conta das e xigências rígidas de
subsunção típica e de monstração de dolo, pode significar no futuro, a única
alte rnativa à impunidade total de de te rminadas condutas, já que as açõe s
e le itorais e m se ntido e strito se subme te m a prazos de cade nciais curtos e
insupe ráve is. Também porque

as fe rrame ntas da inve stigação criminal

prestam-se com mais e ficiência a de te rminadas diligências inve stigatórias e
caute lare s que

pode m vir a se r ne ce ssárias, como que bras de

sigilo,

cooperação internacional e até mesmo prisões.
Isto em mente, necessário remarcar que, em geral, divulgar boatos não
é um ato criminoso. Porém, a le i pre vê alguns casos onde a divulgação de
boatos e/ou mentiras configura crime, como na calúnia 11; na difamação 12 e na
injúria e le itoral 13, tipos e ste s que se e ncontram no me smo e spe ctro de tute la
do direito penal comum, protegendo a honra e reputação alheia.
A le i ainda pune , também criminalme nte , a divulgação de
“sabidame nte

inve rídico” na propaganda e le itoral 14. Este

11

fato

último tipo, ao

Código Eleitoral - Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção de seis
meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa. § 1° Nas mesmas penas incorre
quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. § 2º A prova da verdade do fato
imputado exclui o crime, mas não é admitida: I - se, constituindo o fato imputado crime de
ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é
imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; III - se do crime
imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
12
Código Eleitoral - Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de
propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção de três meses a
um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente
se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas
funções.
13
Código Eleitoral - Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de
propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro: Pena - detenção até seis meses, ou
pagamento de 30 a 60 dias-multa. § 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - se o ofendido,
de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que
consista em outra injúria.
14
Código Eleitoral - Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inveridicos, em
relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. Parágrafo
único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
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contrário dos crime s contra a honra, tute la o ambie nte

de

le aldade

da

propaganda, além de e xigir a de monstração de dolo dire to (fatos que sabe
inverídicos) e a difícil comprovação da potencialidade lesiva (fatos capazes de
exercerem influência perante o eleitorado). Nesse ponto, é importante sustentar
que

não se

trata de

crime

de

pe rigo concre to, e xigindo-se

ape nas a

demonstração de que a conduta tem aptidão para influenciar o pleito. No caso
de disse minação de de sinformação pe la Inte rne t, de ve -se te r e m conta, por
exemplo, o meio empregado, o alcance que atingiu em termos de visualizações
e compartilhame ntos, te ndo-se como re fe rência o e le itorado local, além, é
claro, do tipo de informação ve iculada e o se u grau de cre dibilidade e m
relação ao usuário médio de Internet.
Há, ainda, outros tipos pe nais que

pode m ofe re ce r uma moldura

possível para as condutas de desinformação nas eleições, se tomarmos como
re fe rência a e xpe riência dos últimos ple itos. Cite -se , como e xe mplo o artigo
57-H, §§ 1º e 2º da Lei 9.504/97 15. Sobre esses tipos, diga-se da dificuldade de
sua configuração mate rial, já que a le i alude à contratação de grupo de
pessoas, sem definir o que entende por “grupo” (2, 3 ou mais pessoas), além
da e le me ntar re lativa à contratação e xclusivame nte para a finalidade da
disse minação fraudule nta da propaganda, re strição que de ixa de fora uma
gama enorme de condutas possíveis, tais como aquelas em que funcionários
públicos ou privados re gulare s são dire cionados à prática da conduta, se m
prejuízo de suas funções legítimas habituais.
Re ce nte alte ração le gislativa criou a figura da “de nunciação caluniosa
e le itoral”, no art. 326-A do Código Ele itoral 16, que pode se r uma alte rnativa
15

§ 1º Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica
de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de
candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). § 2 º Igualmente incorrem em crime,
punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), as pessoas contratadas na forma do § 1º.
16
Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação
administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática
de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral: Pena - reclusão, de 2 (dois)
a 8 (oito) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato
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válida de e nquadrame nto de de te rminadas condutas ligadas à disse minação
de

de sinformação de

conte údo e le itoral. Ne sse

ponto, ate nte -se

para o

parágrafo 3º do dispositivo, que amplia as possibilidades de autoria, ainda que
se de va guardar que se trata de tipo ace ssório do caput, e xigindo-se o dolo
direto.
É inte re ssante de stacar, ainda, o artigo 296 do Código Ele itoral 17, tipo
este pouco visitado pela jurisprudência, dada a sua baixa incidência. Todavia, o
conte xto atual traz de volta e ssa de scrição típica porque e la se abre a uma
possibilidade

concre ta dive rsa, que

de mandaria, inclusive , uma alte ração

legislativa para readequação da pena. As últimas eleições foram pródigas em
boatos e alarmes falsos sobre fraude nas urnas eletrônicas e em alguns casos
provocando aglome ração de pe ssoas indignadas nas portas das se çõe s,
causando tumulto. Apuraçõe s poste riore s apontaram para uma possíve l
articulação dolosa voltada a disse minar a de sconfiança e a indignação nos
eleitores. O tipo do artigo 296 pode, em tese, oferecer alguma resposta a essa
conduta.
Não se pode perder de vista, também, a possibilidade de termos crimes
comuns cone xos a e ssas figuras típicas. Citem-se como e xe mplo, o crime de
racismo, previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7718/89, e eventualmente os crimes de
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/97).

IV.b - A via pelo controle da propaganda
A desinformação pode configurar, em tese, propaganda irregular.
Obviamente que toda e qualquer propaganda na Internet está sujeita ao
regramento previsto na Lei 9.504/97 (artigos 57-A a 57-J) e às Resoluções do
TSE. Ali se e ncontram limite s formais à ve iculação que pode m se r buscados
ou de nome suposto. § 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.
§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do
denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que
lhe foi falsamente atribuído.
17

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais: Pena - Detenção até
dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.
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como alternativa ao enfrentamento dos ilícitos decorrentes da desinformação.
O artigo 242 do Código Ele itoral pare ce traze r, ainda, uma abe rtura
importante de enquadramento da desinformação como propaganda irregular 18.
Não raro, os boatos que surgem e se propagam com velocidade no âmbito da
desinformação pela Internet são geradores de sentimentos como raiva, revolta
ou medo. A disseminação orquestrada e maciça desse tipo de postagens em
pe ríodo e le itoral, a de pe nde r do grau e m que isso aconte ça, pode turbar a
normalidade da formação da vontade popular e caracte rizar, e m te se , uma
propaganda irre gular na forma do artigo 242, aqui me ncionado. É um
dispositivo le gal pouco utilizado, mas que me re ce se r re inte rpre tado à luz
dessas novas configurações de desordem informativa.
Vale destacar, ainda, que a Constituição e a Lei 9.504/97, em seu artigo
58, garante m o dire ito de re sposta contra ve iculação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidame nte

inve rídica. Na atividade

e le itoral na Inte rne t é

extremamente difícil concretizar tal direito, pelo fato de se r quase impossível,
ne sse s

casos,

a

re produção

das me smas condiçõe s nas quais a

desinformação foi difundida 19. Em especial, as correntes de Whatsapp, que são
difundidas pe los usuários e

que

não criam uma re de

rastre áve l de

compartilhamento, sendo praticamente impossível identificar aqueles usuários
que tiveram contato com a fonte falsa.

IV.c - A via da cassação do re gistro ou do diploma e

da

inelegibilidade

As fronteiras que a Constituição e a lei tomaram para si – e que estão

18

Confira-se: Código Eleitoral - Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais.
19
Vide que os algoritmos direcionam as informações que chegam ao usuário, criando uma
bolha digital onde apenas se tem contato com aquilo que o usuário concorda. Mais sobre o
assunto em: https://tab.uol.com.br/nova-bolha
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na e ssência de todo o re grame nto dos ilícitos e le itorais – são as noçõe s de
abuso e de fraude. Abusar é exceder, ultrapassar um limite. Pressupõe-se que
algo começou na esfera do lícito, e dela se distanciou. Fraudar é iludir de forma
ardilosa, é induzir alguém a erro.
Abusar ou fraudar, no conte xto das e le içõe s, de se quilibra a disputa,
ge ra impactos pote nciais na libe rdade do voto, pre judica a transparência,
comprome te a lisura do ple ito e coloca e m risco a ade são final a se us
resultados. Os abusos e fraude s interferem no que se espera de uma eleição
normal. E a quebra da normalidade gera a incerteza sobre a legitimidade dos
re sultados. Essa constatação não é re ce nte , ao contrário, constitui o e ixo de
proteção constitucional expresso no artigo 14, § 9º 20 da Constituição.
A Constituição se referiu expressamente ao abuso de poder econômico
e de autoridade. A legislação complementar avançou para os abusos nos usos
de meios de comunicação social. Paralelamente, o legislador ordinário tipificou
hipóte se s concre tas de abusos, nas condutas ve dadas dos artigos 73 e
seguintes, no artigo 30-A e até mesmo no 41-A, todos da Lei 9.504/97.
É ne sse conte xto que te mos que e nxe rgar o e mpre go massivo da
de sinformação: como mais uma e spécie de abuso, subsumíve l, e m te se , às
grandes categorias de ilícitos com as quais o direito eleitoral tradicionalmente
trabalha.
A caracterização do ilícito de “uso indevido dos meios de comunicação
social”, tradicionalme nte atre lado às mídias conve ncionais, de ve me re ce r um
enfoque de atualização, a possibilitar o enquadramento típico, para abranger a
divulgação de notícias falsas ou distorcidas pe la Inte rne t, e spe cialme nte e m
redes sociais.
A constatação de

que

houve

pagame nto para impulsioname nto

20

Constituição, Artigo 14, § 9º: § 9º: Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
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indevido de postagens contendo fake news pode caracterizar o ilícito de abuso
de pode r e conômico, e e ve ntualme nte o do artigo 30-A da Le i 9.504/97. Em
ambas as hipóte se s, uma ve z indiciado o be ne fício aufe rido pe lo candidato,
justifica-se a propositura da me dida judicial te nde nte à cassação do re gistro
ou do diploma, conforme o caso.
Importante le mbrar que , ao contrário da figura típica constante do
citado artigo 30-A, as hipóte se s ge néricas de abuso têm conte údo abe rto e
de pe nde rão se mpre de análise de se u impacto na situação concre ta. E e ssa
análise estará, nos casos de desinformação, ligada também ao contexto local
da eleição, além do alcance da disseminação, grau de “viralização” e métodos
empregados para isso.
Também re le va notar que e ssas hipóte se s de infração e le itoral não
de pe nde m, para a finalidade

de

cassação de

re gistro ou diploma, de

caracterização do elemento subjetivo, na forma de dolo ou culpa do candidato.
O que está em jogo nesses casos é a salvaguarda da legitimidade das eleições
que , uma ve z impactada, indicará a ne ce ssidade da cassação. Some nte a
imposição da sanção de ine le gibilidade de pe nde rá de configuração de ne xo
subjetivo.
A de pe nde r da forma como e sse s conte údos são lançados e
disseminados no mundo virtual, será possível também buscar a configuração
da fraude , hipóte se e xpre ssa de impugnação de mandato e le tivo contida no
artigo 14, § 9º da Constituição, mas também passível de ser enfrentada pela via
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Isso será possível, quando se puder
ide ntificar a criação de pe rfis falsos, o uso inde vido de bots, ou ainda o
e mpre go de

me canismos artificiais que

promovam a “viralização” de

postagens.
A caracte rização do abuso ou da fraude , ne sse s conte xtos, se ja de
qualquer espécie, estará muito mais atrelada à forma como a disseminação da
desinformação é feita, do que propriamente ao conteúdo disseminado. Afinal,
e m última análise , me smo uma informação autêntica, quando ve iculada de
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forma abusiva no processo eleitoral, poderá configurar um ilícito eleitoral. Não
é dize r que o conte údo não se ja importante , mas e le de ixa de se r o aspe cto
principal. As atenções devem ser direcionadas à identificação das estratégias
de propagação de sse s conte údos que , ne ce ssariame nte , re svalam para o
ilícito. Em resumo, o foco deve estar muito mais na forma de veiculação do que
no conteúdo em si.

V – A investigação eleitoral da desinformação

Na inve stigação de

de sinformação e m proce ssos e le itorais se rá

importante buscar dados sobre os me ios digitais que impulsionam o alcance
das notícias falsas, o número de compartilhamentos e sopesar esses números
em relação ao colégio eleitoral em questão. Deve-se investigar se há emprego
de perfis falsos, se há emprego de fraude nesses compartilhamentos e como
se está financiando o impulsionamento artificial da desinformação.
Os impulsioname ntos pode m se r fe itos de acordo com as políticas de
uso das próprias redes sociais – o que facilita a análise de quem o fez e quanto
gastou –, mas também podem ser feitos de forma artificial, por meio de bots,
que nada mais são do que pe rfis falsos criados com o intuito de promove r
re açõe s artificiais a postage ns e spe cíficas para aume ntar o alcance de ssas
publicações 21.
A inve stigação de qualque r ato na Inte rne t implica no conhe cime nto
acerca da lógica do sistema informático e da própria Internet, que se sofistica
na medida das diferentes aplicações de Internet ou dos sistemas que passam
a ficar disponíveis para utilização.
A principal caracte rística de qualque r ato praticado e m me io virtual é
que ele deixa rastro. Isto porque, para que um sistema informático ou para que

21

Para mais sobre bots e redes sociais, cf.: RUEDIGER, Marco Aurelio. Artigo: Os robôs nas
redes sociais. FGV DAPP. Disponível em: http://dapp.fgv.br/artigo-os-robos-nas-redessociais/. Acesso em: 16/05/2020.
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a Inte rne t funcione , e xiste uma coorde nação de ide ntificadore s únicos, de
forma que o nome e o núme ro que são digitados na barra de e nde re ços
quando fazemos uma busca, por exemplo, identificam um endereço único que
pe rmite que os computadore s se e ncontre m, isto é, pe rmite a difusão das
informações e a entrega de dados exatamente ao destino pretendido.
Isso faz com que toda a movime ntação ne sse me io fique re gistrada,
pe rmitindo ao inve stigador se guir a pista e ide ntificar os autore s de ssa
movimentação.
A Le i do Marco Civil da Inte rne t, Le i nº. 12.965/2014, que e stabe le ce u
princípios, garantias, dire itos e de ve re s para o uso da Inte rne t no Brasil,
regulou as questões processuais referentes à preservação das provas digitais
pelos provedores, disciplinando o acesso a elas.
O artigo 11 do Marco Civil (MCI) 22 estabe le ce que se rá aplicada a
legislação brasileira sempre que alguma das condutas referentes ao manuseio
de dados ou comunicaçõe s por prove dore s de cone xão e de aplicaçõe s de
Inte rne t ocorre r e m te rritório nacional. E se u § 2º e sclare ce que o caput se
aplica mesmo que as atividades descritas sejam realizadas por pessoa jurídica
se diada no e xte rior quando o se rviço for ofe rtado ao público brasile iro ou ao
me nos uma inte grante do me smo grupo e conômico possuir e stabe le cime nto
no Brasil. O artigo 11 do MCI de ixa claro que se aplica a le gislação brasile ira
para qualque r ope ração de

tratame nto de

dados re alizada e m te rritório

nacional, de ve ndo se r re spe itados os dire itos à privacidade , prote ção dos
dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, quando
pe lo me nos um dos te rminais e stá localizado no Brasil. Ou se ja, no caso e m
que a cole ta de dados se de u a partir de uma cone xão fe ita no te rritório
22

Lei 12.695/2014. art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão
e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional,
deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à
proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. (…) § 2º
O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica
sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma
integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.
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nacional, não importando que a se de da pe ssoa jurídica do prove dor de
aplicação de Inte rnet 23 e ste ja no e xte rior, de sde que o se rviço e ste ja se ndo
ofertado ao público brasileiro, ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo
e conômico possua e stabe le cime nto no Brasil (e x.: a e mpre sa WhatsApp Inc.,
por inte grar o me smo grupo e conômico do Face book Inc., que

possui

representação brasileira). Esse dispositivo determina que os dados do público
brasile iro te rão asse guradas as garantias de

privacidade

e

se gurança,

exigiendo-se, assim, para o afastamento do sigilo desses dados, a observância
da lei brasileira e seu regime próprio de proteção desses dados.
A importância do Marco Civil e stá e m se r a prime ira le i brasile ira a
pre ve r prazos de re te nção e possibilidade de pre se rvação dos re gistros de
conexão e dos acessos às aplicações de internet, que são, ao mesmo tempo,
me ios inve stigativos para se buscar a ide ntificação do usuário e também
elementos probatórios para embasar a conclusão da individualização pessoal
da conduta.
Qualquer infração comum ou eleitoral pode vir a ser solucionada com o
auxílio de provas digitais. E-mails re ce bidos e e nviados, pe squisas de busca
sobre de te rminados te mas na Inte rne t, docume ntos armaze nados e m me io
digital, entre outros, podem vir a ser pistas e provas do cometimento de ilícitos.
As provas digitais apresentam características intrínsecas que as tornam
aptas à ve rificação. Elas de ixam marcas, ou se ja, são o próprio ve stígio das
condutas praticadas no mundo virtual, pois toda atividade ne sse ambie nte
de ixa pe gadas e

pode

se r ve rificada. Uma ve z que

uma informação é

registrada na Inte rne t, ou e m algum dispositivo informático, e ssa informação
pode se r re cupe rada de ntro de um ce rto pe ríodo, me smo que te nha sido
apagada. Assim, a perícia forense tem condição de analisar as provas digitais
para verificar sua autenticidade e integridade, podendo assim determinar seu
grau de confiabilidade.
23

Exemplos de grandes provedores de aplicação à Internet, que atuam no Brasil:
Facebook/Instagram/WhatsApp; Google; Twitter; Microsoft etc).
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Para o funcionamento da rede mundial de computadores, é necessária
uma cone xão à re de , que se re aliza por me io de um modem, disponibilizado
por um prove dor de cone xão. Esta cone xão pode se r paga ou gratuita, mas
implica e m re ce be r um núme ro IP, isto é, um e nde re ço de protocolo de
Internet (Internet Protocol) 24 exclusivo, pelo período da conexão 25, para acessar
a infraestrutura de rede mantida pelas empresas de telecomunicações, como
as ope radoras de te le fonia (Claro/Ne t; Oi-Te le mar; Tim; Vivo; e tc). Esse
núme ro IP é usado para ace ssar os se rviços (sites, re de s sociais como
Face book, Instagram, Twitte r; me nsage iros instantâne os, como WhatsApp e
Telegram; plataformas de streaming como YouTube; e-mail; etc.), mantidos por
prove dore s de aplicação à inte rne t. Em uma bre ve sínte se , re ce bida uma
de núncia de publicação de de sinformação, com fins e le itorais, e m alguma
aplicação de inte rne t (site; me nsage iro instantâne o; re de social; email etc),
com uma simple s consulta no http://registro.br 26 (para e nde re ços nacionais)
ou http://whois.icann.org (para endereços estrangeiros) é possível saber qual
provedor de aplicação de internet é o responsável por determinado domínio. O
prime iro passo na inve stigação de ve se r o pe dido da pre se rvação de dados
dos registros de acesso à aplicação de internet e os logs de upload (postagem)
e ace ssos do usuário junto ao re spe ctivo prove dor de aplicação ide ntificado.
Os grandes provedores costumam disponibilizar portais 27 para as autoridades
fazerem esse pedido.
24

O endereço IP - Internet Protocol Address) é o código atribuído a um terminal de uma rede
para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais (MCI, Art. 5º, inc.
III).
25
Importante: um mesmo número de IP pode ser utilizado por vários usuários durante
determinado período, mas apenas por um único usuário em um dado dia e hora. Por isso, é
essencial que o IP venha acompanhado da data e horário exatos da conexão, incluindo o
fuso horário, de forma a excluir outros usuários.
26
No Brasil, o NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do “.br” é o braço executivo do
Comitê Gestor da Internet do Brasil – CGI.br, e é o responsável por alocar os números IP
para as operadoras de telefonia que, dentre o lote de IPs a ela destinado, disponibiliza um
único número IP para cada conexão de Internet que algum dos seus clientes faça. A
identificação do IP nessa etapa vai identificar o usuário titular daquela linha telefônica ou de
banda larga, seus dados cadastrais como endereço residencial, que as companhias
telefônicas ou outras têm justamente para realizarem a cobrança de seus serviços.
27
Facebook
e
Instagram:
https://facebook.com/records;
WhatsApp:
https://WhatsApp.com/records;
YouTube:
https://ler-se.google.com;
Twitter:
https://legalrequests.twitter.com.
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Após a pre se rvação, cabe

o ajuizame nto de

me dida caute lar de

afastame nto de sigilo te le mático (Re s. TSE 23.610/19, Art. 40 e MCI, Art. 22),
para que o provedor de aplicação de internet indique, mediante ordem judicial,
o IP, data e hora utilizados pelo usuário investigado na conexão à internet. De
posse dessas informações, outra consulta nos mesmos sítios 28 (com o número
IP informado pelo provedor de aplicação), indicará qual empresa de telefonia é
a re sponsáve l por alocar o IP pe squisado, à qual se de ve dirigir o pe dido de
informação re lativo à informação cadastral do clie nte titular do se rviço de
cone xão à inte rne t. Essa informação se rá do e nde re ço físico onde se de u a
conexão de internet para a difusão/publicação do conteúdo investigado.
A partir dos dados do titular do serviço, novas investigações devem ser
fe itas visando ide ntificar o autor da postage m/publicação. Não significa,
ne ce ssariame nte , que

o titular dos dados cadastrais, clie nte

daque la

ope radora, se ja o autor do fato, o usuário que se e stá inve stigando. Esse
cliente identificado pode ter emprestado seu sinal de wi-fi para um amigo, ou
mesmo partilhar o mesmo sinal com vizinhos (fato comum em comunidades).
Por isso, serão necessárias outras diligências para a confirmação da autoria e
sua possível responsabilização, como por exemplo a medida cautelar de busca
e

apre e nsão do dispositivo informático ide ntificado pe lo IP do usuário

investigado.
Os grandes provedores de aplicações de internet, que prestam serviços
no País, como Facebook e Twitter já vêm se comprome te ndo a de le tar perfis
falsos, fazem campanhas sobre fake news e colaboram com as autoridades. É
ne ce ssário, outrossim, o constante de se nvolvime nto e ape rfe içoame nto de
fe rrame ntas já e xiste nte s na própria aplicação, que ide ntifique m os robôs
(bots), muito utilizados para propagar de sinformação e m se us se rviços, e a
ide ntificação de usuários que de scumpre m os próprios Te rmos de Uso das
plataformas.
28

Para endereços nacionais, consulte: http://registro.br ; para endereços internacionais,
consulte-se: http://whois.icann.org.
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VI – Conclusão

O impacto da desinformação nas eleições é tema que ainda precisa ser
estudado e talvez só um arco histórico mais longo permita a visão mais clara
do fenômeno.
De qualque r sorte , o e mpre go industrial da me ntira como e stratégia
eleitoral precisa ser enfrentado como infração eleitoral grave, já que interfere
nos valores garantidores da normalidade e legitimidade do pleito. É manobra
desleal.
As

fe rrame ntas

tradicionais

do

dire ito e el itoral

pre cisam

se r

reinterpretadas para abranger o contexto da tecnologia da desinformação de
forma ampla, mas é preciso enfatizar que esse enfrentamento deve priorizar o
combate às manobras abusivas de disse minação, e m ve z do pre te nso e
controvertido controle de conteúdos.
Com isso, evita-se a discussão tormentosa sobre a censura e a violação
da liberdade de expressão. É dizer que, para a caracterização do ilícito, devese ve lar mais pe la le gitimidade das condutas, do que propriame nte pe la
aute nticidade

das me nsage ns postadas. Até me smo uma me nsage m

ve rdade ira, se disse minada de forma irre gular, pode rá configurar o ilícito
eleitoral. O valor a se r tute lado ne sse s casos é me nos a ve rdade e mais a
lealdade da disputa.
O olhar mais vigilante sobre a forma do que sobre o conte údo nos
re dire ciona para um te rre no e m que o dire ito e le itoral já trafe ga com mais
segurança e tradição. Afinal, a liberdade de expressão não protege o abuso e
nem a fraude.
No ce nário e m que o cidadão não ape nas se informa pe las re de s
sociais, mas também se posiciona ativame nte na Inte rne t, compartilhando
opiniõe s e manife stando sua aprovação ou de saprovação sobre conte údos
políticos, o de scontrole sobre notícias falsas é pre ocupante . Isso porque não

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

há resposta fácil no complexo mundo digital 29.
O que o siste ma de justiça e le itoral pre cisa, portanto, é da construção
de critérios mais seguros de enquadramento típico dessas condutas. O desafio
de todos os atore s do siste ma de justiça e le itoral de ve se r o de de finir
parâmetros, gerar segurança ao intérprete e desestímulo aos comportamentos
notoriame nte de sviante s, pre se rvando a libe rdade de e xpre ssão e a nature za
libertária do ambiente da Internet.
Parale lame nte , o le gislador brasile iro de ve rá formular re spostas mais
seguras e mais realistas ao fenômeno e, principalmente, incorporar os partidos
políticos como atore s indispe nsáve is na construção e manute nção das boas
práticas de propaganda na Internet, tornando-os também responsáveis pelos
desvios eventuais.
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RESUMO
O presente trabalho versa sobre a análise da perspectiva digital do exercício da
democracia, advinda com o deflagrar da E-democracy, que impulsiona o direito de
participação política, subespécie dos Direitos Humanos, consagrando-se nos dias
atuais como o direito dos direitos, com a desafiadora missão de transcender o ato
de votar, sendo um modo concreto de recriar e aprimorar a democracia
representativa. Assim, a voz da cidadania não deve ser levada em consideração
apenas no momento do processo eleitoral, mas sim em todos os momentos que
possa estar relacionada com a sua condição de portadora dos direitos do “demos”,
reivindicando um papel protagonista e decisivo, sendo uma aspiração de igualdade
que implica a universalização de seus reclamos.
Palavras chave: Democracia, Cidadania, Eleições

ABSTRACT
The present work analyzes the exercise of democracy from the digital perspective,
in particular focusing on e-democracy, which enhances the right of
political participation, a type of human rights with the mission of transcending
the right to vote, as a way to recreate and improve representative democracy.
Hence, the voice of the people must be taken into consideration not only at
the moment of the electoral process, but rather at all moments that can be related
with their condition as bearers of rights, playing a protagonistic and decisive
role, as part of an aspiration for equality that implies universalization of citizens’
demands.
Keywords: Democracy, Citizens Rights, Elections
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Como já de monstrado, e ntre

as várias modalidade s de

de mocracia

manifestas no curso da História, pode-se apontar a ideia de democracia direta, a
de de mocracia indire ta, a de mocracia libe ral, a de mocracia e xe rcida pe los
partidos, a democracia social, a democracia participativa/deliberativa e, hoje, a
chamada E-democracy.
A vida humana tem sido fortemente influenciada pelos aparatos tecnológicos
de cada época e hoje a inclusão digital faz-se mister. A Constituição da República
assevera a inclusão social, com esteio na redução das desigualdades sociais e na
valorização da dignidade humana.2 E, ne sse conte xto, a inclusão digital é
sube spécie da inclusão social, pois é fato que o cidadão hodie rno, de spido do
ace sso à Inte rne t, é um se r humano de se gunda cate goria já que e stará
certamente alijado de uma vida social em sua inteireza.
Desse modo, a E-democracy pode ser compreendida como o arcabouço
atual de fe rrame ntas e te cnologias informáticas com o fito de viabilizar a
participação do cidadão na vida política, por meio do voto, do envio de propostas,
na fiscalização da re s pública, da participação e m proce dime ntos de de cisão
política, assim como no e xe rcício dos mecanismos de democracia participativa
por ocasião dos plebiscitos e referendos eletrônicos.
A E-de mocracy re ve la-se como a de mocracia do futuro, propiciando um
novo patamar participativo por meio da tecnologia da informação, notadamente
a Internet. Através desta, é possível o congraçamento dos cidadãos, fomentandose

novas fe rrame ntas para a concre tização da de mocracia e

para os

predicamentos da cidadania no que tange especificamente à melhoria sensível no
exercício dos direitos políticos de participação, possibilitando o melhor acesso à
informação, o acompanhame nto da formulação das políticas de gove rno, os
mecanismos de fiscalização dos atos governamentais.

2

NETO, Tarcísio Vieira de Carvalho. Democracia digital. In: PEREIRA, Erick Wilson (Org.). Reforma política- Brasil República: em
homenagem ao Ministro Celso de Mello. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2017, p. 181.

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Com isso, o impacto da de mocracia digital re sulta na me lhoria da
transparência do proce sso político, e m uma participação política mais pujante
para os cidadãos e na melhoria da qualidade da informação da opinião pública,
viabilizando-se com mais segurança espaços de deliberação.
Entretanto, há muitos desafios para a concretização desse elevado papel
impulsionador da E-democracy, tais como os riscos de exclusão; a sobrecarga
de informação (de modo que o cidadão seja incapaz de processá-la); os filtrosbolha, que são o conjunto de dados gerados por todos os mecanismos algoritmos
utilizados para uma e spécie de pe rsonificação dos conte údos das re de s pe la
análise dos canais de busca dos indivíduos em uma impressionante violação de
privacidade , uma ve z que a arquite tura dos site s nos de ixa re féns de sse s
algoritmos; a questão da fragmentação e polarização; a falta de engajamento
político fora das redes, esvaziando o diálogo; a tecnização no debate 3 e o fato
da

própria

Inte rne t

possuir

uma

arquite tura

própria

re guladora

dos

comportamentos e interesses humanos, resultando em óbices ao pleno acesso da
informação, à autonomia dos indivíduos, à liberdade de expressão e, em especial,
à salvaguarda dos resquícios de privacidade que ainda sobram às sociedades no
contexto hodierno.
Todavia, os avanços alcançados com as novas tecnologias no que tange à
participação cidadã não pode m se r de sme re cidos. A conce pção de uma Edemocracy adequada ao contexto democrático ocidental e o uso da internet por
uma pe rspe ctiva participativa são muito de se jáve is. Um princípio jurídicoconstitucional de implantação de ssa modalidade de de mocracia de manda o
dese nvolvime nto de sse ite r le gislativo por um le gislador com vontade política
para isso.

3

NETO, Tarcísio Vieira de Carvalho. Democracia digital. In: PEREIRA, Erick Wilson (Org.). Reforma política- Brasil República: em
homenagem ao Ministro Celso de Mello. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2017, p. 192.
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Há de se re ssaltar o pe rigo de dar aos inte rnautas ativistas cibe rnéticos
mais re pre se ntação e importância política nas socie dade s do que de fato e le s
ve rdade irame nte têm. De ve m-se analisar juridicame nte ainda as inte rse çõe s
de sse ativismo com a obrigação de se re lacionare m e le tronicame nte com os
poderes públicos. Nesse universo, vale lembrar o necessário exame de possíveis
discriminaçõe s que

pode m nos faze r supor vantage ns de sfrutadas pe los

internautas e, por fim, a existência de uma ius communicationis, que é o direito de
acesso efetivo aos meios eletrônicos, premissa da ideia da E-democracy 4.
De ve mos nos pre ocupar com as normas atuais e as e xigibilidade s de
transparência impostas aos poderes públicos e à E-democracy. O resultado não
é muito positivo e contrasta com obrigaçõe s importante s que são impostas no
âmbito privado. E, nesse contexto, incluem-se várias propostas normativas. E há
ainda o fenômeno pujante de apoios a iniciativas legislativas populares das leis
ou o próprio direito constitucional de petição, no caso virtual e eletrônica.
O ne xo da E-de mocracy com a te cnologia de informação com fins de
alcançar maior participação na democracia virtual recebe muitas nomenclaturas
como

E-democracy,

democracia

eletrônica,

ciberdemocracia,

ciberpoder,

cibercidadania, entre tantas outras.
É interessante abordar que a literatura tradicional sobre E-democracy foca
suas ate nçõe s no e xclusivismo da proble mática te cnológica, notadame nte no
exame do contexto do voto eletrônico, descuidando-se do protagonismo que as
que stõe s políticas e constitucionais de ve m me re ce r, de modo a e nse jar até
me smo a possibilidade de de flagração de uma “te le de magogia”, pois vale
asseverar que a democracia eletrônica não se encerra no voto – ainda que no voto
eletrônico –

e que os experts da implantação do instrume ntal tecnológico

de sconhe ciam, assim como ainda de sconhe ce m, os avanços da cidadania re al
nas redes sociais em se tratando de resultado político.

4

ESTEVE, Jordi Barrati; RIVIERA, Rosa Maria Fernandez. Derecho de sufrágio y participación ciudadana a través de
las nuevas tecnologias. Navarra: Instituto Derecho Paralamentario, Thomson Reuters, 2011, p. 224.

Revista Justiça Eleitoral em Debate - v. 10. n. 1

Outra questão que merece cuidados é a informação disposta de forma
hierárquica que hoje passa a ser encarada como uma nova lógica da
comunicação, desde os fenômenos comunicativos tradicionais até também os
alternativos, como blogs, Wikis, foros. No universo da web, já não há mais, como
em tempos de outrora, o leitor passivo, mas sim um agente que tem acesso à
integração, interação e seleção de conteúdos para o usuário 5, que deixa de ser
um mero receptor, um simples consumidor de informações para alcançar um
patamar qualitativo de ser híbrido entre os universos do consumo da informação
e a produção dela, estando em deliberação contínua na recepção e na criação de
conteúdos.
O fato é que a tecnologia de informação impulsionou e facilitou o
empoderamento dos cidadãos, permitindo maior e melhor democracia
participativa e deliberativa, já que agora o cidadão pode ter o direito de escolha
da agenda, a análise, a formulação, a execução dos debates na web ou da
implantação de alguma política, de forma que, na democracia virtual, qualquer
cidadão pode participar.
Exemplos não faltam na política recente, como as eleições americanas de 2004
entre Bush e Kerry, em que os republicanos gozaram de um predomínio em
relação aos democratas por terem introduzido, na campanha eleitoral, as redes
sociais, superando, na ocasião, os meios de comunicação clássicos. Do mesmo
modo, a eleição de Obama, em 2008, valeu-se de milhares de amigos no
Facebook.6

ESTEVE, Jordi Barrati; RIVIERA, Rosa Maria Fernandez. Derecho de sufrágio y participación ciudadana a través de
las nuevas tecnologias. Navarra: Instituto Derecho Paralamentario, Thomson Reuters, 2011, p. 228.
6
ESTEVE, Jordi Barrati; RIVIERA, Rosa Maria Fernandez. Derecho de sufrágio y participación ciudadana a través de
las nuevas tecnologias. Navarra: Instituto Derecho Paralamentario, Thomson Reuters, 2011, p. 230.
5
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Estados Unidos da América e, no Brasil, os movimentos que
impulsionaram o recente impeachment da Presidente da República.
A

noção

do

E-government

é

advinda

da

E-democracy,

defendendo, conforme sua definição pela Comissão Europeia, o uso de
tecnologias da informação

combinado

com

mudanças

nas

estruturas

organizacionais governamentais, com fins de melhorar os serviços públicos
e os processos democráticos para o implemento e a melhoria de políticas
públicas. Temos a ocorrência de um E-government quando existem acesso
e acessibilidade às informações acerca da Administração Pública, quando há
interação, básica ou avançada, caracterizada pela possibilidade real e concreta
de comunicação entre a Administração e o administrado; quando se observa
um estímulo entre as formas de participação do cidadão através da democracia
digital, como ocorre no caso dos aplicativos governamentais.
A Declaração Ministerial sobre administração eletrônica, aprovada por
unanimidade em Malmo, na Suécia, em 18 de novembro de 2009, foi um marco
no assentamento dos certos vetores identificadores da democracia eletrônica,
como

o foco na e -administração e m prol dos inte re sse s dos cidadãos por me io de
se rviços fle xíve is e pe rsonalizados e os produtos de informação base ados nas
demandas da população, no caso dos aplicativos, conclamando os particulares,
através de estímulos governamentais, para colaborarem com a prestação desses
se rviços, se mpre com um siste ma de qualidade que pe rmita avaliá-los no que
tange à eficiência após serem prestados.
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A E-de mocracy pe rfaz-se

também como um princípio jurídico-

constitucional passíve l de se r concre tizado por um le gislador com vontade
política. São muitas as vantagens que podem ser alegadas para a implantação da
democracia, da participação cidadã e do governo eletrônico, tais como: eficácia,
por meio do melhor funcionamento dos sistemas eleitorais, da administração das
e le içõe s, implantando me canismos de ace sso à informação e participação do
cidadão em diversos níveis; eficiência, buscando a eficácia com o menor custo,
como no caso dos proce dime ntos e le itorais e

da administração e le itoral,

facilitando o acesso às informações públicas por meio das redes, também como
um canal de participação variada pública ou privada; transparência, com
informaçõe s cada ve z mais ace ssíve is ao público, nos mais dive rsos níve is de
profundidade; comodidade, para que o cidadão possa exercer a sua cidadania
até me smo de casa, através de um ponto de ace sso à Inte rne t; pluralismo,
ge rando um ganho político e m re lação aos me ios de comunicação clássicos,
geralmente oligárquicos, de modo que deixem de constituir um filtro ao livre fluxo
de informação e de opinião; participação e cultura participativa, ampliando as
possibilidade s cognitivas dos cidadãos; e a inclusão, traze ndo à participação
política e ao ativismo político idosos, e nfe rmos, imigrante s. 7Ade mais, a Edemocracy promove a estruturação da participação política dos cidadãos, pois
a re de pe rmite que pe ssoas e grupos cole tivos se cone cte m, compartilhe m
informações, deliberem, participem politicamente, mesmo em se tratando de um
unive rso de pe ssoas que se que r se conhe ce m, ou pe ssoas que moram e m
distâncias significativas. Por fim, fome nta a me mória política de um povo,
permitindo resgatar acontecimentos pretéritos da política.
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Faz-se

da maior importância re ssaltar a proble mática da possíve l

bifurcação da socie dade e ntre incluídos e e xcluídos digitais, ge rando uma
discriminação odiosa que

macula a cidadania dos ditos de scone ctados,

produzindo como re sultado um quadro de “infomarginalidade ”, pois os se tore s
mais marginalizados e ne ce ssitados de re pre se ntação são os que me nos têm
acesso à rede ou o fazem com menos eficácia.
Nesse sentido, no esteio do magistério acadêmico do Professor José Julio
Fe rnánde z Rodrígue z, de ve mos te r, do me smo modo que a implantação de
se rviços públicos por me io da Inte rne t, e spe cial caute la com o ve tor da não
discriminação para não alcançarmos o indesejável resultado de uma democracia
de elites. 8
Há também o pe rigo de

criarmos se tore s com falaciosas supe r ou

infrarre pre se ntaçõe s que não corre sponde m às re pre se ntaçõe s re ais, com sua
ve rdade ira importância. Não pode mos olvidar que , e m todo proce sso
participativo, os pe rfis participativos de te ntore s de maior protagonismo são os
que apre se ntam posicioname ntos mais polarizados, e dar a e ssas posturas
polarizadas maior importância do que e las de fato possue m pode re sultar na
infravaloração das posições mais moderadas e, por conseguinte, majoritárias.
A afirmação de um dire ito à comunicação pe las re de s, pe la pe rspe ctiva
digital, possui natureza constitucional com alicerce na Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, notadamente no seu artigo 19 que afirma que: “Todo
ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a
liberdade de, sem inte rferência, ter opiniões e de procurar, recebe r e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.

8
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Outros docume ntos mais re ce nte s no âmbito das Naçõe s Unidas, como
por exemplo, a Declaração de Genebra de 2003, vinculam esse direito também ao
direito de acesso à sociedade de informação e se afirmam como uma nova era
com e norme pote ncial: a da Socie dade da Informação e da e xpansão da
comunicação humana.
Ne ssa nova socie dade , a informação e

o conhe cime nto pode m se r

produzidos, intercambiados, compartilhados e comunicados, por meio de todas
as redes do mundo, de modo que todos os indivíduos poderão em breve, desde
que atendidas as necessárias ações para tal escopo, construir uma sociedade de
informação base ada no conhe cime nto compartilhado e

fundame ntada na

solidariedade e em um melhor conhecimento mútuo entre pessoas e nações, de
forma que tais medidas possam abrir caminhos para o desenvolvimento futuro de
uma verdadeira sociedade do conhecimento.
Esse e sforço e m prol de uma nova e ra rumo à Socie dade de Informação
demanda também forte elemento infraestrutural. A conectividade é um elemento
vital e impulsionador para gerar o acesso universal, equitativo, constituindo um
dos de safios a se re m alcançados, de ve ndo se r obje tivo de todas as parte s
envolvidas.
Deve-se

aduzir que

a que stão da cone ctividade

e ngloba também a

problemática da energia, pois malgrado estejamos tratando de assuntos de alta
comple xidade no que tange aos Dire itos Digitais, e xiste m cantõe s pe lo mundo
que nem mesmo dispõem de energia para o alcance da conectividade 9.

9
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A capacidade unive rsal de alcançar e contribuir com a informação, com o
mercado de ideias e com a obtenção e propagação do conhecimento consagrase como fator sine qua non para uma socie dade de informação inte gradora,
promovendo o intercâmbio e o fortalecimento dos conhecimentos mundiais em
prol do desenvolvimento, desde que se eliminem os obstáculos que impedem o
ace sso e quitativo à informação para o de se nvolvime nto salutar das atividade s
e conômicas, sociais, políticas, sanitárias, culturais, e ducativas, cie ntíficas,
facilitando, assim, o ace sso às informaçõe s que e ste jam e m domínio público,
incluindo nesse universo a utilização das tecnologias auxiliares.
Em níve l inte rno, e m todos os siste mas constitucionais, não faltam
fe rrame ntas que

justifique m juridicame nte

o fome nto da socie dade

de

informação, a busca pe lo conhe cime nto, a alfabe tização digital e o ace sso à
Internet pelos cidadãos, assegurando a afirmação da igualdade material, o direito
à educação e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, em especial os da
comunicação e da informação. 10
De sse

modo, se rá possíve l que

as socie dade s e xijam obrigaçõe s

governamentais concretas no âmbito das políticas públicas de acesso à rede e o
mais importante de todos os desafios, que é a educação digital plena, pois, sem
e la, nada do que hodie rname nte e stá se ndo construído se rá possíve l de se r
realizado.

CONCLUSÃO

O dire ito de

de cidir te m-se

re ve lado como o e ste io do princípio

de mocrático ne sse século XXI. Obse rva-se que as de cisõe s construídas pe la
participação cole tiva têm sido uma sólida re sposta ao déficit qualitativo da
democracia representativa.
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Há uma maior demanda pelo reconhecimento da comunidade como sujeito
político ativo e partícipe, assim como também se observam uma maior autonomia
e capacidade política na tomada de decisões governamentais e do interesse da
sociedade civil organizada, revelando um empoderamento do cidadão hodierno e
a concretização do chamado direito de decidir.
Também e xiste uma re lação e vide nte e ntre o dire ito de uma socie dade
de cidir cole tivame nte , notadame nte

pe la via partícipe

e

de libe rativa, e

o

acolhimento e a inclusão dos direitos das minorias, mais facilmente alcançados
por meio de uma democracia dialógica.
Desse modo, estamos diante de um direito genuinamente construído pelos
re clamos do século XXI, com alice rce na ne ce ssidade de qualificarmos as
fe rrame ntas da de mocracia re pre se ntativa de modo a qualificá-la por me io da
participação popular cidadã, da democracia deliberativa dialógica e, em especial,
pelas vantagens trazidas com a tecnologia da E-democracy.
O te ma da participação política na qualificação da de mocracia se gue
sendo um dos de safios baluarte s da age nda de pe squisa de mocrática. O ide al
democrático não está em declínio ou em crise como é alardeado. Há tão somente
ajustes a serem feitos na democracia representativa com a recepção benéfica dos
instrume ntos da de mocracia participativa, com as construçõe s da de mocracia
deliberativa dialógica e com o salto para o futuro observado na E-democracy, que
garante , propriame nte quando be m conduzida, o asse gurame nto concre to da
participação do “demos”, do povo, para o exercício do poder político.
O direito de participação, subespécie dos Direitos Humanos, consagra-se
nos dias atuais como o dire ito dos dire itos, com a de safiadora missão de
transce nde r o ato de votar, se ndo um modo concre to de re criar e aprimorar a
de mocracia re pre se ntativa. Assim, a voz da cidadania não de ve se r le vada e m
conside ração ape nas no mome nto do processo e le itoral, mas sim e m todos os
mome ntos que possa e star re lacionada com a sua condição de portadora dos
direitos do “demos”, reivindicando um papel protagonista e decisivo, sendo uma
aspiração de igualdade que implica a universalização de seus reclamos. Para isso,
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a sociedade deve assegurar condições concretas para que o povo possa exercer
sua condição de titular do poder político.
A de mocracia de ve se r compre e ndida como um proce sso contínuo de
controle do poder por meio dos seus mais diversos mecanismos. Ela revela um
unive rso muito maior do que se u viés re pre se ntativo, alice rçado no sufrágio,
alcançando ainda os vetores da igualdade, do pluralismo, da participação.
Essa de mocracia, já qualificada notadame nte pe la participação popular
e fe tiva e

pe la de libe ração re alizada, pe la construção de

um conse nso

argumentativo, pela via da democracia dialógica, gera um sistema em que ela é
vista como um valor civilizatório, convertendo-se em cultura democrática.
Essa cultura de mocrática, qualificada, alice rçada na concre tização de
valore s e

princípios civilizatórios, se rá pote ncializada com e stratégias

assecuratórias dos direitos e demandas do povo. E, nesse contexto, o papel das
defensorias e, em especial, do ombudsman, faz-se mister, pois, além de receberem
os reclamos e expectativas da sociedade, garantem ainda os direitos e a oitiva das
demandas das pessoas e grupos vulneráveis.
Entretanto, para que isso seja possível, a educação política é uma tarefa de
todos, de modo a conse guirmos o alcance e a concre tização de valores
indispensáveis para uma cultura democrática, tais como o aceite do pluralismo e
da tole rância, de modo que os cidadãos, pe la prática de uma de mocracia
deliberativa e dialógica, consigam dar um salto qualitativo, educacional, de modo
a gerar, parafraseando o Professor Doutor José Julio Fernández Rodríguez, uma
democracia educada e comprometida com as políticas públicas de interesse
ge ral, re sultando e m uma socie dade forte , plural e que ve rdade iramente
proteja os direitos humanos e a sociedade na sua inteireza, na completude dos
se us cidadãos. Como afirmava o grande e ducador brasile iro Anísio Te ixe ira, a
e ducação não pode se r um proce sso e xclusivo de formação de uma e lite ,
mante ndo a grande maioria da população e m e stado de analfabe tismo e
ignorância.
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RESUMO
O presente trabalho traça um panorama do fenômeno cultural da Modernidade e de
alguns de seus elementos constitutivos, como o progresso tecnológico, a ascensão
de uma esfera pública não-estatal, as novas formas de lutas políticas e consciência.
Propõe então, como conclusão, um conjunto de perguntas para que o leitor analise
sua própria adesão à democracia, segundo os parâmetros iluministas e
emancipacionistas da Modernidade.
Palavras chave: democracia, direitos humanos, mídia e jornalismo.

ABSTRACT
This work provides an overview of the cultural phenomenon of Modernity and some
of its constitutive elements, such as technological progress, the rise of a non-state
public sphere, the new forms of political struggles and conscience. It then proposes,
as a conclusion, a set of questions for the reader to analyze his own adherence to
democracy, according to the enlightenment and emancipationist parameters of
Modernity.
Keywords: democracy, human rights, media and journalism.
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INTRODUÇÃO

O que democracia tem a ver com a qualidade do ensino público ou o valor
do seu salário? Você já reparou que a zona sul e as áreas mais ricas da cidade
possuem rede de água de esgoto, enquanto nas áreas pobres é comum ver
valas negras e esgoto a céu aberto? A democracia pode estender a rede de
esgoto aos locais pobres ou eu apenas posso votar em representantes e esperar
que eles façam os serviços públicos? Democracia tem a ver com o Estado e os
governos? Essas perguntas nada têm de descabidas. A democracia é um
produto humano, tem uma história de sucessos e fracassos. O mais importante:
tem a cara da sociedade, depende de sacrifícios pessoais e coletivos que
fazemos para conquistar direitos e também resistências de todos os grupos
sociais que nada querem mudar, querem deixar o mundo como está.
O cidadão está mergulhado no mundo. A sua visão da realidade e as
perguntas e respostas sobre o grau de liberdade, tolerância e igualdade sociais
que pretende que exista na sua vida estão ligadas ao tipo de sociedade em que
ele vive, ao momento histórico a que está conectado.
Cidadania e democracia como entendemos é recente, devem-se à
ascensão do liberalismo no final do século XVIII e do XIX. Mas era limitada aos
direitos civis, à noção de liberdade individual. Não era pouco para aquela época.
Mas a noção liberal de democracia estava apoiada na propriedade. Na verdade,
no mérito pessoal. O problema é que os liberais daquela época associavam
mérito pessoal à quantidade de bens que você tem ou com o quanto você
recebe de grana. Era um mundo estranho, não acha? Ainda bem que
ninguém mais pensa assim, né?
Mas a democracia viveu ondas profundas transformações, ocorridas ao
longo do século XX e, depois, no século XXI. No início do século passado, a
população ocidental sentiu o avanço capitalista em todo o planeta: o
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imperialismo e as brutalidades contra os povos, as guerras mundiais, os golpes
de Estado e instalação das mais sangrentas ditaduras. Também a ascensão das
lutas dos povos oprimidos, as re voluçõe s ope rárias, os movime ntos fe ministas,
as te ntativas de construção do socialismo, com todas as contradiçõe s de le , de
lutar pela liberdade e defender a ditadura do proletariado.
A vida cotidiana também foi profundame nte

alte rada. No se u be rço,

e stavam as novas máquinas de transporte (avião, automóve l) e comunicação
(rádio, cine ma, discos). Já vivíamos várias transformaçõe s importante s, uma
delas fundamental. Até o século XIX, apenas o Estado era um canal público de
de mandas e de bate s dos inte re sse s do cidadão. Chamamos isso de e sfe ra
pública. Pois no final século XIX já havia surgido uma esfera pública não-estatal,
e m que as pe ssoas discutiam os se us inte re sse s como cidadãos. Qual e ra?
Que m re sponde

é o filósofo Habe rmas, autor céle bre

de

uma te oria da

comunicação (a da Ação Comunicativa).
Habermas diz que as mudanças estruturais da esfera pública aconteceram
com o surgimento do Jornalismo profissional, empresarial, na Europa Ocidental.
Nos cafés e bare s burgue se s da Europa, as pe ssoas se re uniam para le r as
notícias e de bate r que stõe s de inte re sse público e do cidadão, e m ge ral. Essa
não vai se r uma transformação pe que na. Todos as organizaçõe s da socie dade
civil agora vão contar com o apoio de uma nova e ntidade , que surge disso:
aquilo que costumamos chamar de “opinião pública”.
“O público que se dane!”, é a frase de um empresário americano, barão das
fe rrovias por lá, o Vande rbilt. Ele te ve que re cuar, pois a pre ssão da opinião
pública foi gigante e ame açou os ne gócios de le . Outro e xe mplo? Na França,
conde naram injustame nte um oficial jude u do Exército por e spionage m, o
capitão Dre yfus. Puro racismo. Que m mobilizou a socie dade

france sa,

de se ncade ando um movime nto que re sultou na absolvição do capitão e sua
re condução ao Exército? Um jornalista chamado Émile Zola, que e scre ve u um
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artigo de capa no jornal Aurore e criou uma comoção social. Jornalismo e
opinião pública são as grandes novidades democráticas do final do XIX,
As mudanças seriam maiores no século XX, quando a tecnologia anunciava
uma novidade a cada mome nto. O jornalismo também ajudou à ide ia de
novidade , ao publicar pe riodicame nte as Ne ws ou notícias. Era uma nova
marcação do te mpo psicológico das pe ssoas, mas também uma forma de se r
descolado naquele tempo. Desde então a palavra moderno passou a frequentar
o vocabulário das pe ssoas. Fala-se no carro moderno, na roupa moderna, na
mulher moderna, na escola moderna, nas cidades modernas, no governo e nos
políticos modernos, nos obje tos modernos e

daí e m diante . Ge ralme nte ,

associamos o mode rno a ideias tais como: novidade , progre sso, mudança,
tecnologia, ciência, desenvolvimento.
Na Europa, realmente o mundo antigo estava sob violenta destruição. Para
começar, houve a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ela não significou apenas
a morte de milhões de seres humanos e a devastação econômica européia. Com
e la, ruíram os últimos impérios e urope us. Havia acabado o te mpo da nobre za,
dos vestidos longos e m bailes com valsas vienenses, das noites na ópera para
Offe nbach e Wagne r, dos oficiais de roupas galante s e e spadim. Os novos
te mpos e ram das grande s e mpre sas capitalistas, dos lucros fabulosos e de
inve stime ntos no mundo inte iro, da bolsa de valore s, das ne gociaçõe s pe lo
te le fone , do impe rialismo, das viage ns de

avião para assinar contratos

milionários, da publicidade espalhada pela cidade, dos documentos na máquina
de escrever, das rivalidades comerciais levadas até as últimas consequências.
Os Estados Unidos saíram como a grande potência vencedora da I Guerra.
Ele s trouxe ram ou consolidaram os valore s triunfante s: individualismo,
de mocracia, busca fre nética pe los lucros, te cnologia dire tame nte aplicada à
produção.
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Nas sociedades tradicionais, pré-capitalistas, as normas de conduta, leis e
costume s, modificavam-se com le ntidão, podiam le var séculos. Na socie dade
mode rna, a comunicação, os me ios de locomoção e os re cursos te cnológicos
aceleraram freneticamente a vida. Um novo tipo de homem surgia no Ocidente:
o home m-massa. O home m da multidão das grande s cidade s, e smagada no
me trô, corre ndo para o trabalho, atrás da me lhor oportunidade finance ira,
coração bate ndo forte . Os novos te mpos da máquina e

das flutuaçõe s

vertiginosas do mercado exigiam velocidade nas respostas.
O mundo estava sendo virado de ponta a cabeça. O velho era dinamitado
pelos novos acontecimentos.

AVANÇO TECNOLÓGICO E ARTE MODERNISTA
A te cnologia muda a vida cotidiana e a cabe ça das pe ssoas. A I Gue rra
inaugurou ou difundiu o uso dos aviões, dos tanques de guerra, dos submarinos,
dos gase s mortais pulve rizados sobre
me tralhadora. Nos prime iros vinte

as trinche iras (gue rra química), da

anos do século XX, muitos apare lhos

estrearam em milhões de lares europeus e americanos: o toca-discos, o rádio, o
ve ntilador, a ge lade ira e — maravilha das maravilhas — o automóve l. A classe
média entrava na era do consumo de massas.
A mudança te cnológica atingia o mundo da Publicidade , que mostrou a
sua força ao arregimentar jovens para a guerra europeia. Na tecnologia cultural,
o toca-discos e o rádio pe rmitiram que milhõe s de pe ssoas pude sse m ouvir
música e m casa. Isto fe z com que a arte pude sse se r re produzida quase
infinitamente: um teatro de ópera tem 800 lugares, mas agora se podiam vender
80 mil discos com árias de Ve rdi e Puccini cantadas pelo tenor Enrico Caruso.
Viajar ficou mais rápido e barato com o automóve l e os aviõe s. Portanto, o
contato e ntre os povos, a difusão das novas ideias culturais, e ram muito mais
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rápidos. Tudo isso abriu uma longa estrada para a Publicidade vender serviços e
também os novos valores modernos.
As novas te cnologias e a publicidade possibilitaram tornar a cultura e m
me rcadoria e as me rcadorias e m arte , pe la publicidade . Arte e m me rcadorias
culturais que podia ser vendida a milhões de consumidores: discos, programas
de

cine ma. Surgia a indústria cultural, que

rádio, se ssõe s de

e nvolvia

investimentos e lucros de milhões de dólares.

INDÚSTRIA CULTURAL

Num trabalho famoso, A obra de arte na e ra de sua re produtibilidade

técnica, o filósofo ale mão Walte r Be njamin mostrou que a te cnologia pe rmitia
re produzir obras de arte para milhõe s de pe ssoas. Havia livros com fotos
coloridas de pinturas famosas, discos de sinfonias de Beethoven. Especialmente,
havia o cine ma. Assim, a arte pe rde u aque la aura de obje to raro, ve ne rado
religiosamente no pedestal, acessível apenas para alguns iniciados. Desprovida
da aura, a arte aproximou-se das massas. Otimista, Be njamin gostava de ssa
mudança. Acre ditava que se ria possíve l criar uma nova arte para as grande s
multidões, principalmente pelo cinema 1.
O filósofo ale mão Adorno criticava Be njamin ne ste ponto. Acusava-o de
ce rta inge nuidade . Para Adorno, o capitalismo criou a Indústria Cultural, que
de struiu o re spe ito à arte tradicional. Ela te ria forjado uma e spécie de baixa
cultura, caracte rizada por obras muito simple s na forma e no conte údo, que
podem ser absorvidas facilmente pelas multidões. Superficiais e repetitivas, são
antes de tudo um grande negócio. A grande indústria imporia padrões de gosto
sobre as multidões, facilmente digeríveis.

Cf. KONDER, Leandro. Walter Benjamin. O marxismo da melancolia. Rio de Janeiro, Campus, 1988. Sobre este tema, a pág. 67
em diante. O texto clássico de Benjamin está no volume Benjamin. Adorno. Horkheimer. Habermas. da coleção Os Pensadores
da Abril Cultural, São Paulo, 1980, e chama-se A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica.

1
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Volta e meia a indústria cultural elabora o constante movimento de criação
e re criação de ste s produtos, que ve nde m muitos discos e e ntradas de cine ma.
De sta forma, te ria surgido um tipo de cultura me squinha, que tornaria o
e spe ctador um consumidor passivo. Alie nado, e le não se ria le vado a re fle tir
sobre

sua situação no mundo, tornando-se

me ro e scravo dos me ios de

comunicação2.
No cine ma, e sta polêmica e ntre a possibilidade de se criar uma arte de
massas libe rtadora (Be njamin) e uma indústria cultural que produz tolice s que
subme te m as pe ssoas e m troca de dinhe iro (Adorno) re pre se ntou o grande
de safio para os artistas do século XX. O cine ma é uma dive rsão lucrativa que
alie na as pe ssoas, que se tornam politicame nte acomodadas? É possíve l faze r
um cinema de arte? Um cinema de arte será compreendido e apreciado sempre
por uma minoria? Os ditos filmes de arte são apreciados por uns poucos porque
o público é ignorante , porque a massa jamais e nte nde rá as obras de arte s, ou
porque o cinema de arte é aborrecido mesmo? Existe uma cultura superior que
faz cine ma de arte ou isto é pre conce ito dos aristocratas do gosto, que não
sabem apreciar o cinema para o grande público?
Décadas

depois

de

Adorno

e

Benjamin

terem

debatido

essas

questões, ainda temos dúvidas se a democracia chegou ao mundo da arte e da
cultura pelo mercado ou se deveríamos mantê-la apenas como experiência
sensível de alguns aristocratas, para garantir a qualidade. O que você acha?

(6) Cf. COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. Coleção Primeiros Passos. São Paulo, Brasiliense. A exposição crítica das
teorias estéticas de Benjamin e Adorno está em EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1993,
capítulos 12 e 13. Há uma exposição do debate sobre a mercantilização da cultura em FEATHERSTONE, Mike. O desmanche da
cultura..., 1995, pp. 33-55. Existe uma coletânea de textos de Adorno sobre Indústria Cultural e crítica estética feita por Gabriel
Cohn para o volume Theodor W. Adorno da coleção Grandes Cientistas Sociais, São Paulo, Ática, 1986. Também, MERQUIOR,
José Guilherme. Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1969.
2
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FEMINISMO E SOCIALISMO
A guerra possibilitou milhões de mulheres a buscar empregos nas fábricas
e nos e scritórios. A partir daí, a condição fe minina nunca mais se ria a mesma.
Desde os anos 20, já existiam mulheres que usavam vestidos e cabelos curtos,
fumavam, dirigiam automóveis, frequentavam a universidade, bebiam nos bares,
discutiam as novas ide ias, votavam. Elas também faziam poe sia, pintavam,
le cionavam, trabalhavam com pe squisa cie ntífica. A arte re ce be ria influência
destas transformações.
Outra grande mudança do começo do século XX foi a Revolução Socialista
na Rússia, e m 1917. Ela e ntusiasmou inte le ctuais na Europa e nos EUA. Não
foram poucos os que se aproximariam do Partido Comunista. Muitos escritores e
artistas manifestaram simpatia pelos ideais comunistas: pintores como Picasso
e Miró; diretores de cinema como Charles Chaplin, Bertolucci, Fellini, Pasolini e
Eise nste in; poe tas como Maiakovsky e Lorca; autore s de te atro como Be rtolt
Brecht.
No Brasil, os comunistas fariam a cabe ça de muitos inte le ctuais e ntre os
anos 30 e

60: os e scritore s Jorge

Amado, Oswald de

Andrade , Carlos

Drummond de Andrade e Graciliano Ramos; os pintores Cândido Portinari e Di
Cavalcanti; o arquite to Oscar Nie me ye r, o te atrólogo Dias Gome s. Faze r uma
arte engajada nas mudanças sociais, ligada às lutas dos trabalhadores, foi uma
das características de grande parte da arte moderna no século XX 3. De qualquer

3

Naturalmente, há uma distinção clara entre a arte engajada e o panfleto político sem valor artístico. Infelizmente, a mania
do "politicamente correto" muitas vezes ignora essa diferença. Uma novela de tevê que contenha cenas contra a escravidão
pode ser mais progressista do que os poemas de Homero, que não contestavam a sociedade escravocrata grega antiga. Mas
será que a tal novela é artisticamente superior aos cantos homéricos? Nos EUA, a obsessão universitária chega a ponto de
colocar Shakespeare num plano inferior ao de um escritor latino qualquer, simplesmente porque este denuncia o racismo em
Los Angeles. A este respeito, Cf. BLOOM, Harold. Cânone Ocidental. Os livros e a Escola do Tempo. Rio de Janeiro, Objetiva, 1995,
Prefácio e Prelúdio, e capítulo 1. Sobre a mesma temática, HUGUES, Robert. Cultura da reclamação. O desgaste americano. São
Paulo, Cia. Letras, 1993.
Com a sensibilidade que a caracterizava, a escritora inglesa Virgina Woolf disse assim: "Por volta de 1910, a natureza humana
mudou (...) Todas as relações humanas se modificaram – entre patrões e empregados, maridos e mulheres, pais e filhos. E,
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forma, os trabalhadores já faziam parte da cena política do século, com direito a
voto e re ivindicação de dire itos. A de mocracia marcava alguns pontos, não é
mesmo?

DEMOCRACIA E QUESTIONAMENTO SOCIAL

Uma influência inte le ctual sobre muitos povos foi a obra de Karl Marx.
Artistas e

e scritore s vão ade rir ao socialismo. Muitos artistas faziam arte

abertamente politizada. Esta arte não era simplesmente propaganda política ou
panfle to, porque ne ste caso não ultrapassaria o níve l utilitário. Exe mplo de
artista abertamente engajado na luta política, o autor e diretor de teatro alemão
Bertolt Brecht marcou a arte do século XX. Assumidamente comunista, nem por
isso deixou de revolucionar a dramaturgia.
Também comunista, o cineasta soviético Sergei Eisenstein é o diretor de O

Encouraçado Potemkim que revoluciona o tempo e o espaço no cinema. Isto é, a
me sma te mática da física. Eise nste in mostra ce nas alte rnadas, muda as
se qüências, alte ra os ritmos de montage m, os e nquadrame ntos, mostra que o
espaço e o tempo da filmagem são subjetivos, com efeitos diferentes dos que a
realidade provocaria. Com Eise nste in, o te mpo e o e spaço cine matográficos
adquirem caráter político, universo por onde se inscrevem as lutas de classes 4.

IDEOLOGIA DA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
Uma das ide ologias dominante s na Mode rnidade é a da compe tência
técnica, que e stabe le ce que os proble mas da socie dade , a rigor, não são
políticos, isto é, não de pe nde m de

de bate s públicos, e m que

todos se

quando as relações mudam, há ao mesmo tempo uma mudança na religião, no comportamento, na política e na literatura."
(Collected Essays. vol. 1 Londres, p. 321)
4
Cf. MACHADO, Arlindo. Segei M. Eisenstein. São Paulo, Brasiliense, 1982. Para uma visão geral, ARAÚJO, Inácio. Cinema. O
mundo em movimento. São Paulo, Scipione, 1995.
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manifestam, apresentam diversos pontos de vista, experiências e necessidades.
Os problemas sempre dependeriam de uma solução técnico-administrativa.
Portanto, o que devemos fazer é procurar o especialista capaz de resolver o
problema.
Assim, problemas que sempre demandam decisões políticas, são reduzidas
ao campo administrativo. Saúde, educação, política de segurança pública
sempre são mal avaliados no Brasil. Qual a razão? Sempre se diz que são
motivos de ordem gerencial, uma questão de simples incompetência. Mas quase
sempre o problema não são das pessoas postas no governo, sua capacidade
técnica. Em geral são decisões políticas tomadas por governantes que não
ouvem a sociedade civil, não fazem um debate sério com entidades civis e
cidadãos sobre as prioridades e medidas a serem tomadas. “Precisamos de
menos política e de mais administradores profissionais”, diz a ideologia reinante,
quando o problema é bem diferente: o que precisamos é de política
democrática, de debates públicos.
O discurso técnico da competência estabelece as regras: devemos falar e
pensar sobre o “modo tecnologicamente correto ou modo errado de resolver o
problema”. Na realidade, não existe uma fórmula técnica exata para solucionar
os problemas sociais. As entidades da sociedade civil e os cidadãos devem se
expressar, a partir do que consideram ser as necessidades sociais e paritculares
imediatas e as de médio prazo. Nesse debate, os envolvidos vão tentar prever
consequências, solicitar informações, escutar outros argumentos. Até que um
consenso seja formado e seja suficientemente consistente para que se possa
decidir. Tudo isso é que se chama de decisão política a partir da arena de
discussões livres (acima indicamos que essa é a esfera pública de Habermas).
Como vimos no início do texto, o filósofo e sociólogo alemão J. Habermas
mostrou que no Estado moderno ocorreu a gradual ascensão da esfera privada
do público, ou seja, da importância pública da esfera privada (no sentido de não
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ser estatal. Isso significa que os debates do governo e dos tribunais não podem
mais ser ocultados, devem ser abertos ao conhecimento dos cidadãos.
Habermas diz ainda que o surgimento da esfera pública (e o papel da imprensa
comercial nesse processo faz parte das mudanças na ligação Estado e
Sociedade Civil.
Mas é bom deixar claro que o próprio Habermas faz uma crítica ao
desenvolvimento atual desse processo. Ele diz que esse debate social hoje é
excessivamente gerenciada pelas empresas privadas de comunicação. Os
teóricos da comunicação falam inclusive num fenômeno da “agenda setting”,
que é o poder que o jornalismo, em especial, e os meios de comunicação, em
geral, de impor as pautas que vão ser consideradas relevantes à opinião pública.
A mídia controlaria ainda o viés (ângulo de abordagem do debate público.
Por exemplo, os meios de comunicação selecionam as vozes autorizadas e
os especialistas que devem opinar sobre essas pautas impostas como
relevantes, além de os colocando para falar em nome do cidadão. Na crítica
desse processo, ele aponta como central o fato de as empresas de jornalismos
serem negócios privados, portanto, viverem as ambiguidades de estarem
cindidas entre o público (prestam o serviço de divulgar as informações de
interesse público e o privado (serem empresas que visam ao lucro e têm
interesses particulares na cena política. Assim, Habermas diz que os meios de
comunicação são capazes de produzir/constituir aquilo que é tornado público.
Ele analisa o jornalismo e os meios de comunicação no papel de protagonista na
cena social e política, e não simplesmente como uma tecnologia que apenas
transmite ou reproduz as informações (conhecido no meio acadêmico
como “teoria do espelho”, ou seja, a ideia de que os media apenas
refletem a realidade, sem interferir nela).
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APLICAÇÃO INDUSTRIAL E A ARTE: GROPIUS E A BAUHAUS
A indústria influenciou a arte modernista, mas o inverso também ocorreu.
Pione iro, o arquite to ale mão Walte r Gropius criou um e stilo de construção de
prédios funcionais, simple s, práticos e se m e nfe ite s supe rficiais: arte na e ra da
máquina 5. Proje tos de

fábricas, prédios públicos e

e difícios das cidade s

modernas, com concreto armado, janelas e pronto, todos são inspirados em sua
obra.
Mais tarde , Gropius foi dire tor da céle bre Bauhaus, a e scola que visava a
utilizar a arte

para criar obje tos fabricados. A be le za e

a funcionalidade

e ntre laçadas. Nascia o de se nho industrial. Agora, uma cade ira, um fe rro de
passar roupa, uma jane la, um copo, uma ge lade ira se riam de se nhados com
intenções de beleza, simplicidade e utilidade.
Ícone da cultura norte -ame ricana, o automóve l é o me lhor e xe mplo. Ele
simboliza tudo que oferece a civilização burguesa: o conforto, a individualidade,
rapide z, a asce nsão social, o suce sso, a virilidade . Mas não se faz ape nas um
ve ículo sobre quatro rodas, é pre ciso que e le te nha um design, um e stilo, uma
certa personalidade. Aí aparece não apenas a importância do desenho industrial,
mas a própria transformação do objeto cotidiano em arte: tal como as roupas, os
tipos de prédios e as pinturas, os automóve is também tive ram de se nhos que
acompanharam a moda. Até que ponto é possível ainda discernir o limite entre
te cnologia e e stética? Existe claro, um te rce iro e de cisivo e le me nto ne ssa
re união: me rcado. Arte , me rcado e te cnologia vão se e xpre ssar por me io da
GROPIUS, Walter. Bauhaus: Novarquitetura. São Paulo, Perspectiva, 1972. Agrupa ensaios do fundador da célebre escola de
arquitetura de Berlim, a Bauhaus, berço do desenho industrial e da arquitetura moderna. Transmitem com clareza o projeto
de uma arquitetura que relaciona a funcionalidade com a estética. Para compreender o estilo modernista na arquitetura,
PEVSNER, Nikolaus. Panorama da Arquitetura Ocidental. São Paulo, Martins Fontes, 1982, capítulo 9. ZEVI, Bruno. E A
Linguagem Moderna da Arquitetura. Lisboa, D. Quixote, 1984. FRY, Maxwell. A Arte na Era da Máquina. São Paulo, Perspectiva,
1976.

5
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publicidade come rcial, que , já a partir dos anos 1960s, se rão a e xpre ssão
midiática da socie dade
publicidade

do e spe táculo. Assim, a lógica do me rcado e

vai “colonizar” outras formas de

da

e xpre ssão, como a arte , o

jornalismo ou a política (estar na mídia vira o grande objetivo dos políticos e de
várias organizações).
Esse

conce ito de

“colonização” ve m também do filósofo e

sociólogo

ale mão Habe rmas. Ele diz que um domínio da socie dade coloniza o outro
quando aque le prime iro domínio impõe suas re gras de funcionamento sobre o
domínio colonizado 6. Habermas criticava por exemplo como a lógica do dinheiro
(domínio e conômico) ou do pode r (no se ntido de coação, do domínio político)
podem invadir a esfera moral, as decisões do cotidiano7.
Do me smo modo, pode -se pe nsar da lógica de e nce nação dos me ios de
comunicação ditando normas para a vida política. A lógica mediática é a de se
impor como o filtro soberano na seleção e na apresentação das informações de
inte re sse público. Mas, ne sse proce sso, e ntre outras coisas pe las próprias
rotinas de produção, os me ios de comunicação simplificam a re alidade , ao
me smo te mpo que disputam a ate nção do público, e m busca de audiência. A
“atmosfe ra de consumo” orie nta e m grande parte as de cisõe s dos me ios de
comunicação.

Pode mos

chamar

isso

de

lógica

“publicitária”

ou

de

“entretenimento”.
Como afirma o teórico da comunicação Muniz Sodré, a publicidade tornase “a mídia que engole todas as mídias”, no sentido de que passa a “colonizar”
(no se ntido de Habe rmas) a lógica das outras formas de e xpre ssão. Ante s de
ve nde r um se rviço ou produto, a publicidade passa a promove r e ve nde r a
própria imagem das organizações e empresas.
Está na Teoria da Ação Comunicativa, capítulo VI-2.
Obras do filósofo coreano Byung-Chul-Han, por exemplo, descrevem como valores do neoliberalismo têm moldado um
sujeito posmoderno que não opera segundo a lógica do poder disciplinar, mas gerencia sua subjetividade como uma
empresa, com padrões de investimento, metas de desempenho etc. Essa trasnformação leva o filósofo a classificar as
sociedades contemporâneas como marcada pela depressão: são sociedades “do cansaço”, “do desempenho”, “da
transparência”, onde os sujeitos veem assim mesmos como responsáveis únicos por seus fracassos.
6
7
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NEOLIBERALISMO E POSMODERNISMO
No final do século XX, o Estado de bem-estar social perdeu prestígio para
as ide ias ne olibe rais. Margare th Tache r, na Inglate rra, e Ronald Re age n, nos
EUA, ve nce ram no voto popular e
austeridade , corte

de

iniciaram uma série

de

me didas de

dire itos, de sautorização dos sindicatos, re dução de

impostos dos mais ricos, re dução de programas sociais. Essas me didas se
tornaram mode lo para os gove rnos, que

cre sce nte me nte

adotaram o

ne olibe ralismo, e m e spe cial a partir dos anos 1990 e m diante , com duas
mudanças, política e econômica. A política foi a queda do regime comunista da
União Soviética e da Europa Ocidental. A econômica foi o acelerado processo de
globalização dos mercados e das comunicações.
Ao mesmo tempo, esse mundo posmoderno viu emergir novas formas de
luta política. Os novos atore s faziam lutas ditas mole culare s ou ide ntitárias:
movime nto ne gro, gays, mulhe re s faziam re ivindicaçõe s por e mancipação e
igualdade . O fim do socialismo alte rou a consciência também a re spe ito da
democracia. Não se falava mais em “democracia burguesa”. Havia a consciência
de a de mocracia é um valor unive rsal, inde pe nde do siste ma e conômico.
Capitalismo ou socialismo, qualque r siste ma é me lhor se houve r re spe ito à
dignidade humana, liberdade e tratamento justo e igualitário.
Esse sentido passou a guiar as lutas globais. Sim, exatamente. A criação de
um me rcado global criou também uma cidadania global, facilitada pe las novas
te cnologias de

comunicação. Evide nte me nte , e ssa cidadania global se

manifestou no consumo, umas das que stõe s mais importante s da nossa
sociedade. Movimento de consumidores contra abusos de empresários ficaram
famosos.

Marcas

como

Nik
e ,

Zara e

outros

foram

boicotados

inte rnacionalme nte , acusados de e xploração de trabalho infantil. As e mpre sas
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passaram a assumir compromissos de re sponsabilidade social, a associar às
marcas comportamentos e valores éticos.
Bom, após todo e sse panorama, acho que já de u para pe rce be r que
a de mocracia de ixou de se r pe nsada como um siste ma político para e star
nas nossas relações culturais e interpessoais. Votar não é democracia, é parte
dela. Uma eleição legítima e com ampla participação faz parte da cidadania
política, mas não é toda a cidadania, palavrinha que cada ve z mais se
confunde com de mocracia.
onde

há

cidadãos

Afinal,

só

há

ve rdade irame nte

de mocracia

empoderados, opinião pública ativa, imprensa livre e

eleições justas, claro.
Então pe nse : você te m sido de mocrático? Re spe ita as dife re nças? É
tole rante

com todas as re ligiõe s? Conside ra que

a opinião do outro

te m importância, por mais que você discorde dele? Você respeita o gosto
musical, de filme s, e nfim, culturais de que m não gosta das me smas coisas
que você? As e le içõe s do se u país são limpas e justas? Os re cursos e
se rviços públicos são distribuídos de acordo com a necessidade e interesse
dos cidadãos da cidade? Os políticos eleitos prestam contas da sua atuação
parlamentar ou de governo? Se você pode re sponde r de forma positiva a
e ssas pe rguntas, você te rá noção exato do grau de democracia em que vive ou
do quanto ainda tem que caminhar para ser democrata…
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