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RESUMO  

 A função precípua do estudo em tela é avaliar o desempenho do poder político 

compreendido como a causa da existência de um Estado e consequentemente fator 

responsável pelos principais efeitos, positivos e negativos, que os componentes deste 

Estado possam vir a sofrer. O cenário de crise institucional na sociedade brasileira 

pode se revelar como resultado de resistência às mudanças inerentes e necessárias 

no cenário cultural da política nacional ao passo em que sofre os mais diversos efeitos 

colaterais de uma disputa de poder e autonomia utópica daqueles que nos 

representam. Ciente do perplexo sistema instaurado o conteúdo da reforma política 

atualmente discutida pode ser encarado como um avanço no sentido de coibir - ou ao 

menos tentar - articulações nebulosas nada proveitosas para o bem estar do cidadão 

brasileiro, enquanto, por outro lado, não demonstra com absoluta franqueza suas reais 

intenções podendo talvez ser instrumento de manobra que possibilitará maior 

concentração do poderio político, enraizado com o poder econômico, desacautelando 

expressivamente o regime democrático já tão mitigado na sociedade atual. Crente que 

o cenário político vem sofrendo consideráveis mudanças e que os efeitos imediatos 

serão drasticamente sentidos pela sociedade que a ele se submete concluiu-se pelo 

estudo em tela que será dirigido na intenção de avaliar o conteúdo aprovado a título 

de reforma eleitoral considerando a todo tempo a avaliação de alguns conceitos 

basilares e indispensáveis que giram em torno do tema abordado e pontuando quando 

viável os possíveis efeitos positivos e negativos gerados diante da imposição de uma 

nova sistemática política, buscando sempre a preservação do bem estar social e 

manutenção da efetiva representatividade da minoria como resguardo ao Estado 

democrático de direito.  

Palavras-chave: Poder Político. Crise Institucional. Reforma Política. 

Representatividade da minoria. Estado Democrático. 
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ABSTRACT 

The primary function of the on-screen study is to evaluate the performance of 

political power understood as the cause of the existence of a state and consequently 

responsible for the main positive and negative effects that the components of this state 

may suffer. The scenario of institutional crisis in Brazilian society may turn out to be a 

result of resistance to the inherent and necessary changes in the cultural scene of 

national politics while it suffers the most diverse side effects of a power struggle and 

utopian autonomy of those who represent us. Aware of the perplexed system 

introduced, the content of the political reform currently discussed can be seen as an 

advance in the sense of restraining - or at least attempting - nebulous articulations that 

are of no benefit to the well-being of the Brazilian citizen, while, on the other hand, 

absolute frankness, its real intentions, and may be an instrument of maneuver, which 

will enable a greater concentration of political power, rooted in economic power, 

expressly disregarding the democratic regime already so mitigated in our present 

society. Believing that the political scenario has undergone considerable changes and 

that the immediate effects will be drastically felt by the society that submits to it is 

concluded by the study on screen that will be directed in the intention to evaluate the 

content approved for electoral reform considering all time the evaluation of some basic 

and indispensable concepts that revolve around the theme addressed, stating when 

possible the possible positive and negative effects generated by the imposition of a 

new systematic policy, always seeking the preservation of social welfare and 

maintenance of effective representativeness of the minority, protecting the democratic 

State of law. 

Keywords: Political power. Institutional Crisis. Political reform. 

Representativeness of the minority. Democratic State. 
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INTRODUÇÃO 

 Apesar das inúmeras e eternizadas concepções do que é e como deve ser 

aplicado um governo pautado em um Estado Democrático de Direito a dificuldade 

entre o ser o dever ser na contemporaneidade toma proporções de difícil controle.  

 Na teoria, há diversas concepções de como deve ser interpretado um regime 

democrático, mas, na pratica, há uma considerável relativização do regime que gera 

por consequência um distanciamento impar entre o ideal almejado em um governo 

democratizado e a realidade alcançada empiricamente. 

 Talvez esta distância entre expectativa e realidade seja identificada frente às 

diversas precariedades que estão enraizadas no tempo e espaço e que exigem 

considerável enfrentamento pela sociedade brasileira. Entre estes fatores 

determinantes estão a ausência de conhecimento e cultura da sociedade; falta de 

estrutura social frente à uma má distribuição de renda e gerenciamento de 

oportunidades; elite pensante tendenciosa e atrasada; não regulação e independência 

entre os três poderes; obscuridade na perspectiva e intenção dos governados e 

governantes, dentre tantos outros fatores políticos e sociais que fazem com que a 

prática democrática no país se apresente carente de concretude e veracidade.  

 Apesar de reconhecer parte das falhas vivenciadas na atualidade na contramão 

por restar a prática política ainda enraizada numa cultura obsoleta e desvirtuada sua 

incongruência gera por vezes a sensação de normalidade. Esta prática política é 

gerenciada de forma deturpada e edificada sobre errôneos valores que foram 

alimentados por condutas irregulares e fomentaram uma cultura mefistofélica 

instaurada há tempos e submersa em um oceano preenchido de ilusão e interesses 

obscuros.  

 Diante deste cenário com milhares de fatores desabonadores em um 

determinado momento finalmente a camuflagem nas negociatas realizadas passou a 

fugir do controle dos dominadores políticos e muitos escândalos a nível mundial 

vieram a “de-formar” a imagem do país fazendo com que este núcleo de pessoas 

deixasse de ser intocável e ocasionando não repentinamente à sociedade brasileira, 
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aos poderes dominantes e aos próprios entes políticos uma situação de caos que 

expos todos a uma verdade que há décadas faz parte do cotidiano nacional, mas, 

somente agora ocasionou desagrado suficiente a ensejar certa mudança no cenário 

da nação.  

 Neste momento, histórico e de fortes mudanças, o que se pode afirmar é que o 

país fora invadido por vozes milhares que clamam por mudanças e não sabem como 

realizá-las frente a uma realidade que tenta afrontar uma classe dominante formada 

por sujeitos políticos, personificações dominadas e corruptores de nível altíssimo, 

desmantelando um assombroso desespero vivenciado por desavisados que tentam 

direcionar decisões atestadas de inexperiência. 

 O que se busca avaliar no trabalho em tela é justamente este cenário de crise 

política e social que passou a ser discutido e, paulatinamente - mesmo que de forma 

tímida e despreparada - vem encontrando respostas em busca de um novo caminho 

para que estas vozes milhares passem a alcançar de alguma forma as mudanças que 

prospectam. 

 A ideia é avançar na avaliação e além de trazer para o estudo conteúdos 

mitigados que geraram a crise institucional instaurada apresentar também o resultado 

deste emaranhado de problemas que se materializou na renomada reforma eleitoral. 

Apesar dos tantos percalços enfrentados boa parte destas inovações foram 

concretizadas o que acabou por incentivar o objeto central deste trabalho acadêmico 

que precipuamente irá avaliar o possível novo cenário a ser enfrentado já a partir das 

eleições de 2018.  

 Apesar da avaliação construída a respeito de recentíssimo tema forçoso 

reconhecer de antemão que os reais interesses envolvidos, o destino que cada 

mudança tomará como verdade e as consequências de cada aprovação ou rejeição 

do que foi proposto e aprovado é algo que somente será identificado na prática. 

 Por outro lado, as definições já alcançadas encorajam a prematura conclusão de 

que independente dos bons motivos para que as mudanças aconteçam elas estão de 
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fato acontecendo o que por si só já representa uma nova realidade que desmascara 

o cenário de inércia há tempos intocável.  

 De antemão, condizente avaliar que independente do conteúdo aprovado e os 

efeitos negativos ou positivos a partir de então gerados as novas metodologias 

implementadas são pautadas – ou ao menos passam a imagem de ser- na valorização 

do regime democrático, em um sistema eleitoral que oferece um plano horizontal de 

democracia, no voto secreto e universal e na inclusão de uma atuação transparente 

que assegura os interesses democráticos de todo o povo de maneira justa e 

legalizada.  

 Por outro lado, inevitável também reconhecer a enorme dificuldade frente a 

implementação fática e positiva das respectivas alterações engajadas no cenário 

eleitoral que embate uma realidade delineada em uma sociedade altamente complexa 

e divergente frente às condições geográficas, populacional, social e cultural.  

 Ao avaliar as inovações aprovadas e o posicionamento da sociedade sobre os 

temas elencados o que se percebe é que mesmo ao encarar as novas condições e 

regras como instrumento para o avanço social e mudança política favorável para o 

país – de forma coletiva- nem todos os projetos caminham no sentido de coibir práticas 

obsoletas ou defender de alguma maneira o interesse do coletivo o que possibilita 

concluir que por vezes tramitam revestidos com uma carapuça na intenção de 

camuflar interesses obscuros e uma disputa de poderio governamental.  

 A crise institucional evidenciada se transfigura numa corrida contra o tempo onde 

a concentração de poder dos agentes dominantes direcionou e continua a direcionar 

o conteúdo discutido ao passo em que as mudanças que deveriam servir como 

instrumento para amenizar as atrocidades identificadas acabam por vezes gerando 

soluções paliativas que a longo prazo determinarão um novo cenário ainda pior do 

que o já embatido.  

 Ainda sobre esta duplicidade que reveste as aprovações - apenas para 

materializar a ideia que permeia em cada contraponto do trabalho - avalie como 

exemplo o instituto da reeleição que foi um dos temas discutidos na reforma política.   



15 
 

É sabido que algumas propostas foram oferecidas – e não aprovadas- no sentido 

de vedar a reeleição no país coibindo um instrumento que cumpre uma das funções 

centrais do sistema eleitoral e possibilita o resguardo do sistema democrático ao 

possibilitar que o povo condicione potencialmente a decisão do representante eleito.  

 Ou seja, por um lado o que se permite afirmar é que apenas diante da 

possibilidade de se alcançar uma reeleição e, portanto, postergar o poder de 

dominador é que o agente eleito direciona suas decisões de acordo com os interesses 

do seu eleitorado atingindo mesmo que de forma dislexa o interesse da coletividade. 

Em outras palavras é diante da possibilidade do agente dominante não agradar seus 

eleitores de alguma forma e consequentemente não se manter no cerco do poder que 

de antemão se visualiza a não exclusão total da massa votante do país.  

 Talvez seja prospectando sua reeleição que o eleito mantem suas decisões 

pautadas nos valores e interesses daqueles que o levaram até aquela cadeira e, em 

troca de atender as vontades e necessidades destes potenciais eleitores – o que 

deveria ser feito como obrigação precípua ao cargo que assumiu- o governante amplia 

a possibilidade de sua manutenção no poder. 

 Este caminhar inclusive já é doutrinariamente reconhecido através da sabida 

teoria do princípio de reações antecipadas avaliada por Giovanni Sartori que além de 

reconhecer a dificuldade entre as normas implementadas e sua aplicabilidade em um 

regime democrático na contemporaneidade, trata de forma milimétrica justamente a 

situação acima narrada concluindo que é diante de uma situação competitiva real que 

o representante torna-se ou ao menos deveria tornar-se sensível às demandas do 

povo, estabelecendo a seguinte dinâmica: 

“Autoridades eleitas em busca de reeleição (numa situação competitiva) são 
condicionadas, em sua decisão, pela antecipação (expectativa) de como os 
eleitorados vão reagir ao que elas decidem. Portanto, o princípio das 
reações antecipadas fornece o elo entre insumo e produto, entre o 
procedimento e suas consequências”.1 

                                                           
1 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. Editora Ática. São 
Paulo, 1994. P. 209  
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 A doutrina supramencionada será mais bem explorada mais adiante, mas, 

oportuno apenas observar de antemão –apenas para concluir o raciocínio frente ao 

exemplo citado- que mesmo possuindo obscuridades nas reais intenções de cada 

eleito e também eleitor o sistema de reeleição mantem como resultado exatamente a 

postura nomeada por Sartori como “princípio das reações antecipadas” já que nesta 

condição, os eleitos que querem assegurar seu poder condicionam suas decisões e 

atitudes pautadas na intenção de satisfazer, mesmo que minimamente, aqueles que 

lhe impulsionariam novamente à cadeira por mais um período eleitoral. 

 Em contrapartida, apesar de parecer em sua totalidade prospera é justamente a 

possibilidade de reeleição2 que possibilita a concentração de poder e inviabiliza o 

pluripartidarismo3. Por isso, avalie que enquanto disputa e concentração de poder, a 

instabilidade política entre os eleitos é fator diretamente ligado e responsável pela 

estabilidade social e, portanto, aplicabilidade fática de um regime democrático que 

atende aos interesses da coletividade mesmo que de maneira superficial, reduzida ou 

                                                           
2 De acordo com os ensinamentos do autor José Afonso da Silva, Reeleição “significa a possibilidade 
que a Constituição reconhece ao titular de um mandato eletivo de pleitear sua própria eleição para um 
mandato sucesso ao que está desempenhando. A tradição do direito constitucional brasileiro sempre 
foi a de admitir a reeleição de titulares de mandatos parlamentares (Senadores, deputados e 
vereadores) e a de proibir a reeleição para mandatos executivos. A EC 16 de 04/06/97, contudo, 
rompeu com esta última tradição, dando nova redação ao §5º do art. 14 da Constituição de modo a 
possibilitar a reeleição do Presidente da República, de Governadores de Estado e do Distrito Federal, 
de Prefeitos e de quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato. (...) Trata-se de uma 
eleição como qualquer outra, de sorte que a ela se aplicam as mesmas regras e princípios. A única 
diferença está em que a ela pode também concorrer ocupantes do cargo em disputa; por isso é que se 
vem chamando recandidatura a esse direito de participação, ou seja, candidatura ao cargo que já 
exerce, mas só por mais um único período subsequente”. (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito 
constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2009. P. 369) 
3 Sobre pluripartidarismo, oportuno mencionar doutrina de José Afonso da Silva, que no capítulo a 
respeito dos partidos políticos, esclarece que “Se a Constituição põe a democracia e o pluralismo como 
princípios fundamentais, e ainda o pluripartidarismo como princípio de organização partidária, segue-
se disso o acolhimento de um sistema de partidos que, implicando um consenso fundamental, 
reconhece o dissenso e a previsibilidade da alternância no poder, pois o pluralismo envolve debates e 
divergências na solução dos problemas de governo. Pressupõe maioria governante e minoria 
discordante (...) assim, o partido (s) da situação, além das funções próprias de todo partido político 
acima anotadas, desempenham a função governamental, procurando exercer o poder segundo a 
concepção de governo que informa seu programa. Enquanto isso, partido ou os partidos da oposição, 
também, ademais daquelas funções assinaladas a todo partido, desenvolvem a função de oposição” 
(DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros. 2009, P. 402) O que atenta o autor é que tão importante quanto os partidos dominantes e 
de maior expressão, que atestam as vontades e necessidades de uma maioria, se demonstra os 
partidos de menor expressão, hoje pejorativamente reconhecidos por nanicos, mas, que formam de 
alguma maneira a bancada de oposição que briga pelos direitos de uma minoria e que servem como 
meio assecuratório de controle das próprias decisões dos dominantes que encontram no 
pluripartidarismo certa dificuldade de governabilidade branda e sem limitações.   
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até mesmo como consequência indireta de outra intenção qualquer tornando de a 

democracia possível empiricamente.  

 Ademais, ainda sem saber ao certo até onde as mudanças são de fato positivas 

ou apenas falsamente revestidas de caráter inovador e transformador e então fruto de 

uma crise institucional fortemente enraizada no país, outro exemplo a ser citado para 

corroborar com o prelúdio do tema delineado é a discussão a respeito da denominada 

“clausula de barreira”.  

 Neste ponto, se por um lado a aprovação da denominada clausula de barreira4 

aparenta possibilitar a diminuição de gastos do dinheiro público limitando a quantidade 

de partidos políticos e diminuindo o valor distribuído a título de fundo partidário, por 

outro lado, é este novo instituto – inserido através da reforma eleitoral-  que irá extirpar 

boa parte dos partidos existentes ofendendo sem sombra de dúvidas o 

pluripartidarismo, gerando maior concentração de poder entre os partidos já 

conchavados e ferindo consequentemente o Estado democrático de direito.  

 São situações como estas dos exemplos citados acima que possibilitaram o 

alcance do objeto central que embasa o trabalho em tela que pretende enfrentar uma 

realidade onde muitos institutos foram lançados a título de inovação e transformação 

social/política no país sob o pretexto de correção ética e moral na sociedade enquanto 

possibilitam uma vasta discussão sobre graves e camuflados efeitos negativos.  

 Reitera-se que apesar da consciência desta realidade talvez distorcida deve-se 

manter em mente que independente das novas normas implementadas através desta 

reforma política de 2017 o que não se pode permitir é a continuidade de um sistema 

eleitoral fundado na intocabilidade dos poderosos ditadores políticos sendo certo a 

necessidade de se instaurar entre as cúpulas de dominação o medo, a dúvida e a 

                                                           
4 Apesar de tratar deste tema mais adiante, oportuno adiantar nas palavras do autor Claudio Lembo 
que “a existência de uma barreira legal, contudo, não pode ser considerada assunto recente ou 
inovador, tratando-se de modelo embasado na experiência alemã(...) cabe às novas discussões 
identificar na clausula de barreira um instituto moralizador, apropriado para ampliar o cânone 
democrático parlamentar com o fim das “legendas de aluguel”, ou um encargo demasiadamente pesado 
a ser suportado pela democracia representativa, em razão da limitação do pluralismo partidário e da 
extinção dos partidos pequenos que representariam as minorias. (LEMBO, Claudio. O voto nas 
Américas. 1ª edição. Barueri: Editora Minha Editora. 2008. P. 27) 
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incerteza com o intuito de assegurar de alguma forma, mesmo que minimamente, a 

estabilidade e credibilidade institucional.  

 Corroborando com o raciocínio até então delineado veja que neste sentido a 

autora Monica Caggiano pondera seu entendimento defendendo que a incerteza entre 

os autocratas do poder5 é indispensável para que se assegure a estabilidade 

institucional de uma nação, raciocínio este que se apresenta de suma importância 

para o estudo do tema em tela, vejamos:  

“Com efeito, implica a democracia no “resultado contingencial de conflitos, 
posição esta defendida por Adam Przeworski, da Universidade de Chicago. 
Na sua obra, aliás, o ilustre e polêmico cientista aponta mais, desenvolvendo 
a ideia de que a democracia envolve um sistema fundado na incerteza. 
Incerteza eleitoral, porém, ampla estabilidade e credibilidade institucional”. 6  

 Pondere que é justamente a condição de certeza de que estará inserido como 

vencedor numa próxima campanha eleitoral - ou seja, a estabilidade daqueles que por 

diversos fatores se mantem na dominação do poder político7- que a crise institucional 

veio se agravando anos a fio tornando os principais governantes eternamente eleitos 

– direta ou indiretamente – e numa condição de intocabilidade o que diretamente os 

fez dispensar o zelo pela credibilidade institucional do país. 

 O que se pretende afirmar é que se aqueles que já detêm o poder irão assegurar 

sua manutenção na cadeira independente do trabalho realizado como persona política 

                                                           
5 Neste contexto, pertinente trazer à baila os ensinamentos de José Afonso da Silva que, ao citar 
Aristóteles explica que: “Forma de governo, assim, é conceito que se refere à maneira como ocorre a 
instituição do poder na sociedade e como se caracteriza a relação entre governantes e governados. 
Responde à questão de quem deve exercer o poder e como este se exerce. Aristóteles concebeu três 
formas básicas de governo: a monarquia, governo de um só; a aristocracia, governo de mais de um, 
mas de poucos e a república, governo em que o povo governa no interesse do povo. Essas três formas 
- de acordo com os ensinamentos do filósofo- podem degenerar-se: a monarquia, em tirania; a 
aristocracia em oligarquia; a república em democracia”. O que se percebe é que, em que pese o povo 
brasileiro viva numa república em que a democracia seja o regime assegurado, parte dos problemas 
configurados se dá diante da mitigação deste governo democrático que por vezes se faz confundir com 
a possibilidade de uma autocracia, ou seja, governo de muitos, mas dominados por poucos, o que, 
ensejou o uso da expressão no contexto acima. (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional 
positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora Malheiro. 2009. P 402).    
6CAGGIANO, Monica Herman Salem. Democracia x Constitucionalismo. Um navio à deriva? In 
Cadernos de Pós Graduação em Direito Faculdade de Direito – USP. Nº 1. 2011. P. 7-8 
7 O autor Giovanni Sartori quem explica a conceituação da expressão “poder político’ ao afirmar que: 
“Poder é um conceito político, não um conceito ético (..). A distinção crucial nas questões de poder é a 
distinção entre detentores titulares e detentores de fato. O poder é em última instância, exercitium: o 
exercício do poder (...) para realizar a democracia (SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia 
Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora Ática. 1994, P. 52) 
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não há nada que lhes obrigue a exercer de forma justa, transparente e ética suas 

funções e, quando lhes são dadas as opções entre manter o poderio político e 

econômico versus atender às demandas coletivas, facilmente se conclui que a 

primeira opção prevalece o que ano após ano fez com que a crise institucional hoje 

enfrentada fosse obscuramente alimentada. 

 Coadunando com o raciocínio exposto oportuno também trazer o 

posicionamento do autor Celso Ribeiro Bastos que defende a necessidade impar em 

manter a instabilidade interna política - o que no seu raciocínio se traduz no 

pluripartidarismo- como condição precípua de resguardar um Estado verdadeiramente 

democrático que fará prevalecer bem-estar ao número máximo possível dos membros 

de uma sociedade, veja: 

(...) nos sistemas multipartidários, não necessariamente, mas quase 
sempre, o partido vitorioso nas eleições não detém a maioria do Parlamento. 
Abre-se, então, um complexo jogo de negociações tendentes a aglutinar 
dois ou mais partidos que venham a possibilitar o exercício do governo. [...] 
acontece, entretanto, que estas vantagens têm o seu custo. Em primeiro 
lugar, aumentam os poderes dos representantes do povo, na medida em 
que é livre o jogo de coligações por eles levadas a efeito que vai determinar 
a formação da maioria parlamentar [...]. De outra parte, estas coligações 
vêm muitas vezes acompanhadas de uma indesejável instabilidade, já que, 
formadas pelos próprios partidos, podem também por eles ser desfeitas a 
qualquer momento. Esta circunstância é grave tanto no presidencialismo 
como no parlamentarismo. [...] no presidencialismo, o esfacelamento 
partidário leva à inevitável fraqueza do órgão legislativo, que pode mais 
facilmente se ver atingido nas suas imunidades, privilégios e competências. 
Isto quando não se dá o inverso [...], por falta de maioria no Legislativo, o 
Executivo se vê a braços com a impossibilidade de exercer plenamente a 
função governativa em razão da obstrução aos seus projetos de lei(..)”8 

 Na sistemática apresentada é forçoso avaliar que para que se assegure a 

manutenção de um Estado democrático frente às novas mudanças deve se pautar na 

premissa de que a competição entre os entes políticos não pode em hipótese alguma 

ser um ideal inalcançável sob pena da democracia se tornar na contemporaneidade 

um regime empiricamente inviável.  

 Este raciocínio fortalece o estudo em tela que se embasa em um Estado onde 

as eleições são realizadas periodicamente; onde se valoriza a disputa acirrada de 

                                                           
8 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição de 1988. V. 2. São 
Paulo: Editora Saraiva. 1988. P. 605 
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ideologias e ideais; onde o poder econômico não deve superar as expectativas sociais 

e, consequentemente, onde quando assegurado a diversidade de opções, estratégia 

e interesses político-social o cenário ideal se torna alcançável deixando de ser um 

todo utópico e se apresentando de forma satisfatória frente às necessidades da 

coletividade.  

 O presente estudo levará em conta justamente esta perspectiva de realidade 

ponderando se o conteúdo das mudanças políticas aprovadas no ano de 2017 foi fiel 

e fidedigno aos interesses e necessidades da sociedade brasileira ou se carrega 

consigo o efeito de exclusão, de menos participação e, automaticamente, maior 

concentração de poder dos líderes políticos dominantes.  

 Se esta conclusão preliminar for de fato uma verdade indiscutivelmente a última 

reforma eleitoral acabará por gerar uma imagem ainda mais enlutada do país a nível 

mundial já que de antemão possibilita afirmar que parte das propostas aprovadas 

possuem o condão de institucionalizar de forma legítima a dominação dos líderes 

políticos - que sairão ainda mais fortalecidos e indomáveis- assumindo uma condição 

onde a política deixou de solucionar problemas e passou a gerar inconsequentemente, 

severos danos.  

 Toda esta avaliação será embasada na manutenção do Estado Democrático de 

Direito e irá incutir na nova sistemática eleitoral o fomento dos clássicos mecanismo 

de acautelamento do sistema democrático -e não ao contrário- através da junção das 

perspectivas teóricas, normativas e empíricas.  

 Considerando a realidade brasileira possível também afirmar que é o ideal 

democrático - ou seja, a crença de uma sociedade justa e igualitária - que define e 

permite a interação entre os ideais almejados e a realidade alcançada no país o que 

nos leva a crer que diante da reforma política será possível destrinchar as perspectivas 

entre o ser (conteúdo das propostas e ideal almejado) e o dever ser (efeitos positivos 

e negativos de fato experimentados com a aprovação da reforma eleitoral) causando 

efeitos diretos sobre (i) a qualidade e quantidade de partidos políticos existentes (ii)  a 

concentração de poder político e (iii) as ofertas repentinas e oportunistas que irão em 

verdade impedir a operacionalização da democracia.  
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 É justamente neste sentido que se pode interpretar a afirmação do autor Giovani 

Sartori ao dizer que “as tensões fato-valor são elementos constitutivos da 

democracia”9, já que ao realizar uma melhor avaliação de ambos (fato e valor) cria-se 

a possibilidade de determinar quais são os valores mantidos pelo cidadão brasileiro e 

democrático que ao que tudo indica se molda por ideais muito limítrofes entre o ser, o 

dever ser e consequentemente o que deveria e poderia ser.  

 Todo o entrave causado ainda encara ao final uma outra gigantesca dificuldade 

que se predomina não somente na aplicabilidade de cada nova norma imposta, mas, 

sobretudo, pela multiface de elementos sociais e políticos vigentes em uma realidade 

que possui inúmeras perspectivas e possibilidades do que é ou deve ser democrático, 

justo e ético, enquanto se matem enraizado num mesmo espaço físico e realidade 

temporal única valores, crenças e necessidades despassadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática, 1994. P. 24 



22 
 

1 POVO, ESTADO E REGIME DEMOCRÁTICO. 

São inúmeras as doutrinas que delimitam o referencial conceitual a respeito do 

regime democrático, mas, para o trabalho em tela a melhor concepção do termo foi 

delineada pelo autor Giovanni Sartori, quando afirma que:  

“Se o termo democracia pode ser usado para indicar entidades opostas e para 
dignificar práticas opostas, então é uma palavra sem sentido. Sobre o que estamos 
falando? A resposta encontra-se em primeiro lugar, na definição. Acontece que 
democracia é uma palavra transparente, isto é, uma palavra fácil de ancorar num 
significado literal, original. Por isso é facílimo definir democracia verbalmente. Em 
termos literais, democracia significa “poder do povo”, significa que o poder pertence 
ao povo. Mas isso não passa de uma definição ao pé da letra, que traduz para a 
língua conhecida o significado grego do termo. Entretanto, o termo democracia 
representa algo. A questão não é só “o que significa a palavra? Também é, ao 
mesmo tempo, “Que coisa representa?” Quando procuramos responder essa 
última pergunta, descobrimos que a coisa não corresponde à palavra ou a 
representa de forma inadequada. Quer dizer, descobrimos que há pouca 
correspondência entre os fatos e o nome. Por isso, embora democracia tenha um 
sentido literal preciso, não nos ajuda realmente a entender o que é de fato uma 
democracia. (...) O que a democracia é não pode ser separado do que a 
democracia deve ser. Uma democracia só existe à medida que seus ideais e 
valores dão-lhe existência. (....) Para evitar começar com o pé esquerdo, devemos 
lembrar-nos, então, de que (a) o ideal democrático não define a realidade 
democrática e, vice-versa, que uma verdadeira democracia não é, e não pode ser, 
o mesmo que uma democracia ideal; e que (b) a democracia resulta de interações 
entre seus ideais e sua realidade e é modelada por elas; pelo impulso de um deve 
ser e pela resistência de um é”.10   

Corroborando com o entendimento supra, o autor José Afonso da Silva ao 

também avaliar os possíveis conceitos a respeito de um o regime democrático delimita 

que: “Este instrumento de formação de valores não é e nem pode ser tratado apenas 

como um conceito político e muito menos estático mas sim como um processo de 

afirmação de garantia e direitos fundamentais que foram conquistados e oferecidos a 

determinado povo num determinado espaço físico11. 

O regime em avaliação também pode ser encarado como um processo de 

convivência social de determinado povo, num espaço físico bem delineado, submisso 

à um poder, soberano, que emana deste conjunto de indivíduos e é exercido direta ou 

                                                           
10 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática, 1994. P.22-24 
11 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2009. P. 126 
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indiretamente por este povo em proveito próprio, necessariamente de forma igualitária 

e coletiva. 

 Diante deste regime que deve ser aplicado em determinado Estado12 através de 

um poder político que emana do povo, oportuno também rememorar o entendimento 

doutrinário a respeito do termo Estado, condição conexa às doutrinas até então 

elucidadas e nesta oportunidade preconizado sob os ensinamentos do filósofo 

Alysson Mascaro13: 

 “(...) tal qual se apresenta na atualidade, não foi uma forma de organização 
política vista em sociedades anteriores da história. Sua manifestação é 
especificamente moderna, capitalista. O Estado é na verdade, um momento 
de condensação de relações sociais especifica, a partir das próprias formas 
dessa sociabilidade (...). O avanço na compreensão do Estado e da política, 
na atualidade, se faz, necessariamente, superando todas as mistificações 
teóricas que ainda se limitam apenas a definições jurídicas ou metafisicas 
como a de que o estado é o bem comum ou legitimo. Mas também não são 
suficientes as teorias políticas parcialmente criticas (...). Tampouco são 
suficientes as teorias que separam o Estado e a política do todo, procedendo 
a uma profunda analítica interna que não consegue vislumbrar suas causas 
exteriores. (...) A compreensão do Estado só pode se fundar na crítica da 
economia política capitalista, lastreada necessariamente na totalidade 
social. Não na ideologia do bem comum ou da ordem nem do louvor ao dado, 
mas no seio das explorações, das dominações e das crises da reprodução 
do capital é que se vislumbra a verdade da política. 

 Rememorados tais conceitos preliminares necessários ao contexto deste 

primeiro capitulo inicia-se uma avaliação a respeito da implementação deste regime 

democrático e a necessidade de regulação da sua aplicabilidade com o intuito de 

possibilitar o acautelamento de seus pressupostos previamente delineados, 

colaborando com o contexto do tema central a respeito da reforma política que, ao 

que tudo indica, é fruto de uma realidade que tenta se aproximar ao máximo das 

perspectivas normativas ora delineadas.  

                                                           
12 Definição de Estado: “Nação politicamente organizada por leis próprias; conjunto das estruturas 
institucionais que asseguram a ordem e o controle de uma nação; Regime político.” enquanto por povo: 
“Conjunto de pessoas que constituem uma raça, nação; conjunto de habitantes de um país, de uma 
região, cidade, vila ou aldeia.”  
Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=estado> Acesso em: 10 de 
setembro de 2017.  
13 MASCARO Alysson. Estado e forma política. 2ª reimpressão. São Paulo: Editora Boitempo, 2014. P. 
9-14.  
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1.1. O regime democrático e a implementação dos conceitos da maioria 

absoluta versus maioria relativa como instrumento garantidor do regime 

instaurado.  

 Inicialmente, oportuno rememorar doutrina do autor José Afonso da Silva que 

traz em seus ensinamentos elementos contundentes a respeito do que é e como deve 

ser um Estado democrático direito considerando-o um processo de convivência de 

determinado povo e ressaltando o exercício do poder político emanado por este povo 

de forma ponderada no intuito de tornar viável uma justiça social, confira:  

“(...) a configuração do Estado democrático de direito não significa apenas 
unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. 
Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta 
os conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em 
que incorpora um componente revolucionário de transformação do status a 
quo (....) a democracia que o Estado de Democrático de Direito realiza há 
de ser um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e 
solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em 
proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, 
parágrafo único); participativa, porque envolve a participação crescente do 
povo no processo decisório e na formação dos atos de governo, pluralista, 
porque respeita a pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe assim 
o diálogo entre opiniões  pensamentos divergentes e a possibilidade de 
convivência de formas de organização e interesses diferentes da sociedade; 
há de ser um processo de liberação da pessoa humana das formas de 
opressão que não depende apenas do reconhecimento formal de certos 
direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da vigência de 
condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício. É um 
tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo contraditório do 
mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar um 
Estado promotor de justiça social (...)”.14 

 Além da doutrina conceitual a respeito do regime democrático conforme acima 

se delineou, oportuno também ter em mente a existência de alguns pressupostos 

necessários à existência e realização deste tipo de regime, que devem ser encarados 

como conceitos existenciais e também como objetivos basilares que formam a 

concepção do que é e como deve ser a própria democracia.  

                                                           
14 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros. 2009, P. 119/120.  
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 Tais pressupostos15 encontram-se elencados nos artigos iniciais da Constituição 

Federal16 e devem ser encarados como pilares de sustentação do regime que ora se 

avalia. Os pressupostos constitucionais atendem a todo tempo de forma justa e 

igualitária as necessidades de seu povo e estão entre eles17, o direito à educação, 

saúde, acesso à informação e cultura, ao desenvolvimento social, melhoria de vida, 

sustentabilidade, igualdade de oportunidades, dentre outros inúmeros preceitos que 

galgam os denominados direitos sociais18 e fundamentais19.  

 É justamente ao atender e garantir tais pressupostos que se forma a essência 

do que é e como deve ser um regime democrático e este quando não alcançado ou 

minimamente empreendido evidencia-se em instabilidade social ocasionando ato 

continuo a catastrófica muitas vezes irremediável situação que ora se embate.  

 Concomitante às afirmações acima delineadas na contemporaneidade entre 

erros e acertos mais aqueles do que estes se constata um razoável consenso de que 

um governo democrático é também aquele que se manifesta e cumpre a vontade da 

maioria o que na prática acaba por abrandar uma verdadeira sociedade democrática 

e, portanto, justa, que assegura a manifestação de vontade também das minorias, 

                                                           
15 Definição de pressupostos democráticos: a democracia não precisa de pressupostos especiais. 
Basta a existência de uma sociedade. Se seu governo emana do povo, é democrática; senão, não o é. 
(...) não pressupõe que todos sejam instruídos, cultos, educados, perfeitos, mas há de buscar distribuir 
a todos instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, nível de vida digno (...) a constituição estrutura 
um regime democrático consubstanciando esses objetivos de igualização por via dos direitos sociais e 
da universalização de prestações sociais (seguridade, saúde, previdência e assistência sociais, 
educação e cultural). (José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São 
Paulo: Editora: Malheiros. 2009, P 128.) 
16 Constituição federal. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 18 de 
novembro de 2017. 
17 Artigo 1º, Constituição Federal de 1988: “A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição”, assim como o artigo 5º prevê “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (..).  
18 Art. 6º, Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  
19 Art. 5º, Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.  



26 
 

salvaguardando seus direitos e exigindo deveres de ambos os núcleos que forma o 

todo povo. 

 Neste sentido que caminha a Constituição Federal20 de 1988 que prevê de forma 

expressa e contundente em seus principais e preambulares artigos o acautelamento 

dos pressupostos e objetivos até então mencionados. Avalie, portanto, que o conteúdo 

que ora se avalia a fim de embasar o estudo em tela é inteiramente detalhado no 

preambulo21 da Constituição Federal o que torna forçoso a clara conclusão de que 

qualquer mitigação destes conceitos é de toda forma inaceitável.  

 Considerável também ponderar que sempre que há qualquer menção a respeito 

do conteúdo de um regime democrático inevitavelmente se identifica o termo “maioria” 

na intenção de esclarecer que a democracia é pautada no atendimento de uma gama 

extensa de pessoas e que atende às necessidades e direitos do maior número de 

sujeitos que se possa alcançar no todo povo.  

 A discussão sobre o que é maioria e minoria e como deve ser exercido o regime 

em relação a estes dois núcleos é extensa motivo pelo qual se torna necessário 

delinear o respectivo conteúdo –sobre maioria e minoria- levando em consideração a 

existência de uma maioria dominadora e a exclusão de uma minoria revestida de 

invisibilidade. 

 Avaliando conceitos doutrinários a respeito de um Regime democrático, 

oportuno também trazer à baila definição delineada pelos autores Pinto Ferreira e 

José Afonso da Silva, a saber:  

“(..) a democracia é a forma constitucional de governo da maioria, que sobre 
a base da liberdade e igualdade, assegura às minorias no parlamento o 

                                                           
20 Constituição Federal:  
Disponível em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 01 de 
dezembro de 2017. 
21 Preâmbulo da Constituição Federal: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”.   
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direito de representação, fiscalização e crítica.”22  ao passo em que José 
Afonso da Silva delimita que “(...) podemos, assim, admitir que a democracia 
é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de 
ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo. Diz-
se que é um processo de convivência, primeiramente para denotar sua 
historicidade depois para realçar que, além de ser uma relação de poder 
político, é também um modo de vida, em que, no relacionamento 
interpessoal, há de verificar-se o respeito e a tolerância entre os 
conviventes”.23 

 Pertinente ponderar que apesar da existência de várias doutrinas que avaliam 

esta perspectiva a respeito da implementação de um regime verdadeiramente 

democrático este ponto no trabalho em tela será avaliado baseando-se nos 

ensinamentos do autor Giovani Sartori que de certa forma acaba por estruturar o 

raciocínio delineado no presente trabalho.  

 Antes de adentrar na especifica doutrina supramencionada o que se deve ter em 

mente é que o regime democrático pautado na ponderação entre maioria e minorias 

possui como pilar para se sustentar (i) tratamento igualitário24 entre os cidadãos que 

compõem um mesmo povo considerando-se a maioria de forma limitada sob pena de 

erradicar-se uma minoria dependente (ii) liberdade de expressão25 e participação 

                                                           
22 FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. São Paulo: Editora Saraiva, 
1983. P 189. 
23 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora: 
Malheiros, 2009. P 126.  
24 Princípio da igualdade: É o Caput do artigo 5º da Constituição Federal que prevê tratamento igualitário 
a todos os cidadãos, estabelecendo que “Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Nas 
palavras do jurista Alexandre de Moraes “O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera 
em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio Poder Executivo, na edição, 
respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar 
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situação idêntica. Em outro 
plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos 
normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, 
convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social”. (MORAES, Alexandre de. Direito 
Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 2002, P. 65). Ainda nesta avaliação, apresenta sua explicação 
o constitucionalista Uadi Lammego Bulos que muito colabora com o estudo em tela, ao afirmar que 
“Como limite ao legislador, a isonomia impede que ele crie normas veiculadoras de desequiparações 
ilícitas e inconstitucionais (..) Enquanto limite a autoridade pública, os presidentes da República não 
podem praticar ações discriminatórias e os membros do Poder Judiciário não devem dar azo, em suas 
sentenças, ao cancro da desigualdade (...) No posto de limite a conduta do particular, a isonomia não 
se coaduna com atos discriminatórios, eivados de preconceito, racismo, maledicências diversas, 
propiciando a responsabilização civil ou criminal dos infratores. (BULOS. Uadi Lammêgo, Curso de 
Direito Constitucional. 7ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012. P. 556) 
25 É o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que contempla o direito à liberdade de 
expressão, reiterando que tal direito é peça fundamental para a manutenção da ordem democrática ao 
prever que: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a 
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política26, para que este povo possa buscar por seus direitos e ver atendida suas 

necessidades e (iii) assistencialismo27 para que se auxilie as necessidades do núcleo 

de uma minoria excluída e precária.  

Nesta realidade criada muitos conceitos se misturam motivo pelo qual uma 

avaliação pausada se faz necessário para alcançar a conclusão do raciocínio que se 

                                                           
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias 
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.  
Site oficial da UNICEF:  
<Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm> Acesso em: 01 de dezembro 
de 2017. Enquanto o artigo 220 em seu parágrafo 2º da Constituição Federal assegura que: Art. 220. 
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição § 2º É vedada toda 
e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Constituição Federal.  
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.html> Acesso em: 01 de 
dezembro de 2017.  Como se sabe, a liberdade de expressar-se, sem risco de censura ou repressão 
por parte do Estado, é princípio basilar e sustentar de um regime democrático englobando direito a 
liberdades diversas de comunicação. Justamente neste sentido, esclarece o autor x que “liberdades 
fundamentais que devem ser asseguradas conjuntamente para se garantir a liberdade de expressão 
no seu sentido total” (MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional: Curso de direitos 
fundamentais. 3ª edição. São Paulo: Editora Método., 2008. P. 74) Enquanto José Afonso da Silva 
esclarece que “A liberdade de comunicação consiste num conjunto de direitos, formas, processos e 
veículos, que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, expressão e difusão do 
pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos IV, V, IX, XII, e XIV do art. 5o combinados 
com os arts. 220 a 224 da Constituição. Compreende ela as formas de criação, expressão e 
manifestação do pensamento e de informação, e a organização dos meios de comunicação, está sujeita 
a regime jurídico especial”. (DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade da norma constitucional. 4ª edição. 
São Paulo: Editora Malheiros. 2000. P. 247.) 
26 Tecnicamente, a participação política se assegura de forma ativa de acordo com a previsão 
entabulada no artigo 14 §1º da Constituição Federal enquanto se firma na forma passiva no §3º do 
mesmo dispositivo legal. O exercício ativo dos direitos políticos e, portanto, a participação ativa na 
política, se dá quando o cidadão apto a expressar sua vontade política, de forma livre e consciente, 
manifesta seu desejo através do voto, direto e secreto, escolhendo um representante para exercer o 
poder que daquele delega. Concomitantemente, o exercício passivo dos direitos políticos se configura 
na possibilidade de participar das eleições como candidato, desde que preenchidos os requisitos de 
elegibilidade estabelecidos na previsão legal supramencionada bem como atendendo aos preceitos 
eleitorais estabelecidos na lei especifica 9.504/97.  
27 Sobre assistencialismo, o que se permite firmar é que justamente através do exercício político 
moderado e cauteloso, pautado nos pilares de sustentação de um regime democráticos e firmados 
exclusivamente sob a perspectiva de bem-estar social para toda a sociedade, em especial aos mais 
carentes, é que se justifica o auxílio governamental aos cidadãos brasileiros que devem acima de tudo 
usufruir de seus direitos sociais, assegurando-se desta forma o regime democrático em sua máxima. 
Nesse sentido, Hannah Arendt elucida um breve entendimento a respeito de um Estado assistencialista, 
a saber: “A política, assim aprendemos, é algo como uma necessidade imperiosa para a vida humana 
e, na verdade, tanto para a vida do indivíduo como da sociedade. Como o homem não é autárquico, 
porém depende de outros em sua existência, precisa haver um provimento da vida relativo a todos, 
sem o qual não seria possível justamente o convívio. Tarefa e objetivo da política é a garantia da vida 
no sentido mais amplo. Ela possibilita ao indivíduo buscar seus objetivos, em paz e tranquilidade, ou 
seja, sem ser molestado pela política - sendo antes de mais nada indiferente em quais esferas da vida 
se situam  esses objetivos garantidos pela política, quer se trate, no sentido da Antiguidade, de 
possibilitar a poucos a ocupação com a filosofia, quer se trate, no sentido moderno, de assegurar a 
muitos a vida, o ganha-pão e um mínimo de felicidade.”  (ARENDT, Hannah. A condição humana. 7ª 
edição. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária. 1995. P. 45-46) 
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tenta delimitar. A ideia de maioria na democracia nada mais é do que encarar o regime 

como assecuratório ao maior número de pessoas possível. Mas, perceba que mesmo 

alcançando boa parte da sociedade não restará assegurado o direito de toda a 

sociedade. Isso porque, a sociedade como um todo apenas terá seus direitos 

assegurados quando esta maioria respeitar seus limites que se traduz na 

consideração das necessidades também de uma minoria que na realidade que ora se 

avalia não possui expressão considerada.  

 Desenhar a realidade vivida se fez pertinente para tornar possível esclarecer um 

dos primeiros pontos de analise a respeito da reforma política que ora se avalia já que 

estas afirmações preliminares possibilitam concluir que talvez as novas normas 

implementadas no sistema eleitoral tenham sido baseadas estritamente na vontade 

de uma maioria (dominadora) ignorando por completo os direitos e necessidades de 

uma minoria condição esta que se transfigura em verdade num ato precário de justiça 

e imparcialidade e que naturalmente caracteriza o desabono do regime que se tenta 

petrificar.  

 O que se tenta avaliar é que talvez a reforma eleitoral de 2017 tenha sido 

implementada baseada em conceitos distorcidos e mitigados e que após alguns anos 

possivelmente irá gerar efeitos muito mais destrutivos do que os já encarados na 

contemporaneidade.  

 Isso porque, não bastasse a ideia equivocada a respeito da implementação do 

regime democrático quando avaliados seus conceitos em relação ao todo - minoria e 

maioria- o que percebe também é que de forma ardilosa esta maioria - detentora do 

poder político que de todo o povo emana - se alinha a um poder econômico incoercível 

o que consequentemente assegura a manutenção dos interesses de um grupo 

explorador que se destaca dentro deste núcleo ocasionando ato continuo a realidade 

precária e instável que ora se avalia. 

 Forçoso avaliar também que esta mesma maioria até então delineada faz frente 

a regra suprema que regula o processo eleitoral e define seus resultados inclusive 

porque, teoricamente, a regra que operacionaliza a escolha dos agentes políticos é a 
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soma dos votos28 e então, como consequência, o candidato que obtém mais votos é 

o vencedor passando a exercer o poder através da soma obtida pela vontade 

expressada por uma maioria.  

 Encarando esta ideia de maioria como regra precípua dentro do sistema eleitoral 

este conceito é também tratado de forma absoluta dentro deste contexto já que apesar 

de ser o resultado de uma eleição operacionalizado através da soma dos votos de 

eleitores individuais o que importa é apenas o montante total dos votos ou melhor 

dizendo a porção majoritária desse montante que irá de fato formatar o resultado final 

de uma eleição.  

 Ou seja, no próprio sistema eleitoral criado dentro do contexto democrático a 

ideia de maioria também é encarada equivocadamente de forma absoluta e, em que 

pese diante de uma democracia participativa e representativa,29 aquele que ganha, 

                                                           
28 Oportuno nesta oportunidade, elucidar o conteúdo esclarecendo significado conceitual a respeito do 
voto, que tecnicamente se apresenta no caput do artigo 14 da Constituição federal que estabelece que: 
“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:” Carlos dos Santos Gonçalves esclarece que 
“sufrágio universal significa que embora nem todo o povo ou todos os habitantes votem, as restrições 
não impedem a participação da maioria. Universal, portanto, não é, nesse treco, sinônimo de “para 
todos”, porque os menores de 16 anos não votam, os estrangeiros não votam e quem estiver com os 
direitos políticos perdidos ou suspensos também não(...) voto secreto significa que somente o eleitor é 
titular da informação sobre a sua escolha. É uma medida para evitar coerções externas sobre o voto e 
para dificultar sua comercialização. O eleitor é senhor do segredo: se quiser, revela.(....) voto direto 
significa que não escolhemos representantes para que eles, por sua vez, escolham outros. Eles são 
escolhidos sem intermediários. Quase sempre na verdade, porque a Constituição permite eleição 
indireta do substituto do Presidente da República, se o cargo ficar vago nos dois últimos anos do 
mandato (art. 81, §1º). (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. 8ª Edição. São Paulo: 
Editora Atlas. 2012. P. 24-26) Já em relação à soma dos votos, conforme preceitua o jurista Joel 
Candido “a contagem” na acepção do termo, deve ser instalada a junta comercial que será dividida se 
necessário em turmas e na presença dos fiscais e ministério público, os escrutinadores e auxiliares 
devem começar a apurar os votos, avaliando a integridade das urnas precipuamente, devendo 
formalizar qualquer indicio de fraude para providencias cabíveis e, superado qualquer incidente, 
realizando boletim de contagem dos votos. (CANDIDO, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro.15ª edição. 
São Paulo: Editora Edipro. 2012,  P. 230-233)  Sob outro aspecto também, bom rememorar que a 
contagem deve levar em consideração o sistema eleitoral aplicado para cada pleito eleitoral, sendo eles 
o majoritário (Por esse sistema a representação, em dado território (circunscrição ou distrito), cabe ao 
candidato (s) que obtivem a maioria (absoluta ou relativa) dos votos) ou o proporcional (para a eleição 
de deputados federais (art. 45, CF) o que significa a adoção de um princípio que se estende às eleições 
para as Assembleias Legislativas dos Estados e para as Câmaras de Vereadores (Câmaras 
Municipais), neste caso é necessário determinar: (i) o número de votos validos; (ii) o quociente eleitoral; 
(iii) o quociente partidário; (iv) a técnica de distribuição dos restos ou sobras e (v) a determinação dos 
eleitos. (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2009. P.368-376) 
29 De acordo com os ensinamentos do autor José Afonso da Silva, “É no regime de democracia 
participativa que se desenvolvem a cidadania e as questões de representatividade, que tende a 
fortalecer-se no regime de democracia participativa. A constituição combina representação e 
participação direta, tendendo, pois, para a democracia participativa (...) A democracia representativa 
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ganha tudo, de forma que as minorias não têm vez ou melhor não são levadas em 

consideração.  

 Sem estes conceitos preliminares não seria possível delimitar e delinear o estudo 

em tela já que o que se pretende é identificar quais os pontos primordiais que devem 

ser levados em consideração para que a reforma eleitoral implementada emita de fato 

os efeitos positivos esperados.  

 Portanto, possível afirmar que de nada adiantará a criação de novas normas se 

estas inovações forem implementadas dentro de uma mesma realidade obsoleta e 

que se fundamenta de forma equivocada a respeito de conceitos que devem ser 

preservados, assecuratórios da efetividade das novas normas. Inovar normativamente 

dentro de uma sociedade que não conhece princípios elementares de sua própria 

existência é assumir a condição de expor todo o trabalho construído dentro do poder 

legislativo à ideia degradante de mesmice e incompetência político-social.  

1.2 O Princípio da maioria limitada, da democracia representativa e das 

reações antecipadas por Giovanni Sartori no cenário político atual  

 Considerando a inconsistência entre norma, doutrina e prática político-social, 

consciente do risco assumido em relação a implementação das novas normas frente 

a uma interpretação equivocada e alertados das intenções duvidosas e mesmices que 

terão de ser enfrentadas dentro de uma realidade dicotômica entre núcleos que se 

complementam – maioria e minoria - pertinente trazer à baila fundamentação 

doutrinária a respeito dos conceitos expostos.  

 A doutrina de Giovani Sartori fundamenta a ideia a respeito da necessidade de 

regulação entre maioria e minoria para que se assegure efetivamente um regime 

                                                           
pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, que 
vem a formar os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, o sistema eleitoral, 
os partidos políticos, etc. (...) Já o princípio participativo (referente à democracia participativa) 
caracteriza-se pela participação direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo. As 
primeiras manifestações de democracia participativa consistiram nos institutos de democracia 
semidireta, que combinam instituições de participação direta com instituições de participação indireta, 
tais como a iniciativa popular, o referendo popular, o plebiscito e a ação popular”. (DA SILVA, José 
Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. P.137-
141) 
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democrático. Seus ensinamentos se encaixam perfeitamente à realidade política do 

país que ora considera a maioria de forma absoluta excluindo por completo o núcleo 

da minoria e ora considera esta maioria apenas enquanto instrumento eleitoral 

ignorando por completo suas necessidades depois de já alcançado resultado no pleito 

disputado direcionando decisões em torno dos interesses de uma minoria dominante 

que se instalou dentro desta maioria.  

 Neste raciocínio, o autor delimita seu conceito a respeito da teoria até então 

retratada – teoria da maioria limitada – colaborando para o embasamento da 

construção acadêmica em tela através de uma fundamentação doutrinária atemporal 

e contundente no que diz respeito às implicações enfrentadas no regime político e 

condições sociais que ora se avalia:  

“(...) quando o povo é traduzido por um critério de maioria, o que se está 
apresentando é apenas uma “definição operativa”. Isso quer dizer que o 
povo é dividido em maioria e minoria por um processo de tomada de 
decisão, e para tomar decisões. Apesar disso, persiste o fato de que o povo 
se compõe, no seu todo, da maioria mais a minoria. Portanto, se o critério 
de maioria é transformado (erroneamente) num poder absoluto da maioria, 
a implicação dessa distorção no mundo real é que uma parte do povo (em 
geral uma parte bem grande) torna-se não – povo, uma parte excluída. Aqui 
então o argumento é que quando a democracia é equiparada ao poder puro 
e simples da maioria, essa equiparação converte eo ipso uma parcela da 
demos em não demos. Inversamente, a democracia concebida como poder 
da maioria limitado pelos direitos da minoria, corresponde ao povo todo, isto 
é, à soma da maioria com a minoria. É precisamente porque o poder da 
maioria é restringido que todo o povo (todos aqueles que tem direito de voto) 
está sempre incluído no demos”30 

 A doutrina delineada pelo autor quando trazida para a realidade brasileira se 

materializa integralmente já que atualmente o que se constata é exatamente a 

predominância de uma maioria absoluta, ou seja, uma realidade onde os detentores 

do poder político no país apenas consideram as vontades e opiniões de um conjunto 

de pessoas que fazem parte de um núcleo muito especifico, dominante. 

 Na mesma linha da doutrina construída por Sartori e coadunando com esta 

técnica de manutenção do regime através da regulação entre os dois núcleos 

existentes explica também o autor Manoel Gonçalves Ferreira Filho que “democracia 

                                                           
30 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática,1994. P 55 
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que é possível na realidade consiste no governo por uma minoria democrática, ou 

seja, por uma elite formada conforme a tendência democrática, renovada de acordo 

com o princípio democrático, imbuída do espirito democrático, voltada para o interesse 

popular: o bem comum”31.  

 Continuamente, explica ainda Sartori a respeito do princípio da maioria limitada 

que:  

“(...) isso significa que a maioria em questão pode manter-se e realmente se 
mantem com facilidade como maioria permanente. Mas quando temos uma 
maioria que não pode tornar-se minoria, então não estamos mais falando de 
uma maioria democrática – isto é de um sistema cuja regra é o princípio da 
maioria. Pois um princípio de maioria requer maiorias alternáveis, com as 
várias partes do corpo político tendo condições de se alternar no exercício 
do poder (....)”.32 

 A teoria de Sartori elucida a realidade distorcida identificada no país por prever 

a hipótese dos cidadãos eleitores não serem reconhecidos individualmente apesar de 

possuírem igualdade na votação. O autor identifica uma dinâmica onde se estabelece 

a permanência de dois grupos, o primeiro referente à maioria – que irá eleger o seu 

candidato e hipoteticamente fará prevalecer seus interesses – e a minoria que não 

elege nenhum candidato e não tem sua vontade atendida diante da impotência de seu 

poder de mando desde logo desconsiderado. 

 Apesar de já parecer caótico considere também que ainda que os eleitores33 do 

grupo da maioria tenham o poder de decisão para eleger o governante, as decisões 

posteriores a isso serão deliberadamente tomadas mediante a vontade do já eleito 

                                                           
31 FERREIRA filho, Manoel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Editora Saraiva, 1972. P. 
29 
32 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática, 1994. P 55-56 
33 Linhas gerais, eleitor deve ser entendido como cidadão que detém a titularidade do poder político, 
soberano e, por tal prerrogativa, assegura sua escolha política através do sufrágio universal e voto, 
direto e secreto, determinando seu representante. Ou seja, este cidadão, possui assegurado seu poder, 
por restar em dia com seus deveres e não se enquadrar em nenhuma das condições de suspensão ou 
perda deste direito. Contrariamente, há possibilidade do eleitor possuir seus direitos políticos 
suspensos ou perdidos de acordo com a previsão estabelecida no artigo 15 da CF, a saber: Art. 15. É 
vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I - 
cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta; III 
- condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir 
obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade 
administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. 8ª 
Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 24-41) 
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que salvo raríssimas exceções atua de forma descomprometida com as ideias iniciais 

propostas em cenário de eleição.  

 Sendo assim, inevitável concluir que a aplicabilidade de um Estado democrático 

torna-se hipotética e por conseguinte apesar da ideia de maioria absoluta já 

demonstrar um absurdo também se identifica que esta maioria funciona apenas como 

instrumento eleitoral, tornando-se descartável imediatamente após manifestar sua 

vontade através do voto.  

 Ademais, a dúvida que ainda permeia é também em relação às reais intenções 

de uma reforma eleitoral construída por sujeitos que atuam de forma equivocada e 

obscura e que indicaram através de suas decisões e atos a premissa de que as novas 

regras institucionalizadas talvez tenham sido implementadas considerando os 

interesses do núcleo dominador acima elucidado.  

 

 Considerando os indícios supramencionados conclui-se pela indispensável 

necessidade de se alcançar uma mudança cultural frente à construção e aplicabilidade 

dos conceitos até então elencados dentro do cenário político do país já que ao se 

ignorar a falha conceitual dos conteúdos até então enumerados o que se alcança nada 

mais é do que um naufrago das novas normas implementadas através da reforma 

eleitoral que ao que tudo indica não servirá como avanço e solução para a crise que 

ora se enfrenta.  

 Em que pese seja de suma importância o conhecimento e aplicabilidade do 

princípio da maioria limitada o que se conclui diante dos ensinamentos de Sartori é 

que este princípio apesar de defender uma regulação entre dominadores e dominados 

ainda não é capaz, por si só, de garantir um regime democrático e consequentemente 

uma pratica política suficiente já que exige respaldo a outros dois conceitos, quais 

sejam, ao princípio (i) da democracia competitiva e (ii) das reações antecipadas.34 

                                                           
34 Conforme preconiza Sartori “(...) democracia é o subproduto de um método competitivo de renovação 
de lideranças. É assim porque o poder de eleger também resulta, como num processo de 
retroalimentação, na atenção dos eleitos com relação ao poder de seus eleitores. Em resumo, eleições 
competitivas produzem democracia. E vamos chamar a teoria acima – dentro do âmbito da teoria 
competitiva – de teoria da retroalimentação da democracia”. (SARTORI, Giovanni. A teoria da 
Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora Ática, 1994. P 209) Já sobre o 
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 Este segundo núcleo de estudo, complementar e de grande importância para a 

dinâmica democrática, possibilita a criação de uma realidade onde exista de alguma 

forma uma alternância de poder35 que irá possibilitar que o grupo maioria se reveze 

com a minoria ou ao menos divida o mesmo espaço gerando como consequência a 

consciência de que o poder de mando irá atender ao número máximo de cidadãos. 

Em outras palavras o que se tenta exprimir é que o poder da maioria limitada faz 

com que a maioria - que é tratada apenas como instrumento eleitoral - não seja 

exclusivamente e tão somente considerada na determinação de decisões do eleito 

vez que ao limitá-la abrir-se-á o campo para que se assegure as necessidades 

também da minoria sem poder de expressão.  

 Paralelamente a esta realidade para que se evite a desconsideração de ambos 

os polos aqui abarcados (maioria e minoria) e mantenha-se assegurado que o poder 

de mando atenda ao número máximo de cidadãos e não seja exercido exclusivamente 

em favor de uma minoria dominadora Sartori apresenta o princípio das reações 

antecipadas que no seu entendimento opera da seguinte forma: “Autoridades eleitas 

em busca de reeleição (numa situação competitiva) são condicionadas, em sua 

decisão, pela antecipação (expectativa) de como os eleitorados vão reagir ao que elas 

decidem. Portanto, o princípio das reações antecipadas fornece o elo entre insumo e 

produto, entre o procedimento e suas consequências”.36  

Sartori defende que uma das funções centrais da eleição é permitir que o povo 

condicione potencialmente a tomada de decisão daquele que o representa. Nessa 

perspectiva não é o povo que toma decisões, mas, em função da suposição do 

                                                           
principio das reacoes antecipadas oportuno rememorar que “(..) autoridades eleitras em busca de 
reeliencao (nuam situacao competitva) sao condicionadas em sa decisao pela antecipação 
(expectativa) de como os eleitorados vao reagir ao que elas decidem. Portanto, o princiio das reacoes 
antecipadas fornece o elo entre o insumo e produto, entre o o procedimento e suas consequencias.” 
SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática, 1994. P. 208). 
35 Conforme preconiza Luiz Carlos Gonçalves “(...) a exigência de periodicidade não pode ser entendida 
como liberdade para prever quaisquer prazos. O resta da Constituição deve ser chamado para o 
entendimento desta garantia (...), pois a periodicidade dos mandatos é justamente uma das 
características essência desta forma de Governo. Não há republica se os governantes se eternizam no 
poder. A alternância no exercício dos cargos eleitos, notadamente os do Poder Executivo, tem por 
objetivo evitar o apossamento individual do que é, na verdade, a coisa pública”. (GONÇALVES, Luiz 
Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012 P.27) 
36 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática. 1994. P 209. 
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princípio de reações antecipadas e teoria competitiva da democracia o representante 

torna-se (ou deveria tornar-se) sensível às demandas básicas do povo conforme já 

relatado mais acima. 

 De acordo com a doutrina delineada por Sartori, portanto, em última análise é 

porque a eleição é competitiva que a democracia política se torna possível, o que não 

significa supor que a participação do povo não tenha função alguma, mas sim, que tal 

participação por si só também não é condição suficiente para produzir condição 

democrática inclusive neste sentido Sartori comenta: “democracia é o subproduto de 

um método competitivo de renovação de lideranças”37 

 Portanto, avaliando a doutrina de Sartori que muito fundamenta o estudo objeto 

central do trabalho em tela pode-se concluir que o conceito democrático possui 

natureza híbrida já que é preenchido de normas e ideais institucionalizados ao passo 

em que assume a condição empírica de difícil aplicabilidade frente ao conteúdo 

elencado. Ao mesmo tempo exige a participação do povo (verdadeiro detentor do 

poder político – soberano no regime democrático) e uma concorrência entre os eleitos 

por este povo que se não experimentarem da instabilidade de suas funções não irão 

cumprir com as tarefas basilares que asseguram existência aos seus cargos.  

 O que se pode afirmar é que no sistema eleitoral e, portanto, no alcance da 

reforma política que ora se avalia, deve haver manutenção da instabilidade política 

interna entre os representantes que como consequência irá assegurar a estabilidade 

social da sociedade através da otimização dos ideais que a partir de então tornam-se 

alcançáveis através do acautelamento da vontade da maioria assim como as 

necessidades da minoria.  

1.3 A instauração da democracia participativa e democracia representativa e os 

instrumentos eleitorais como meio assecuratório deste tipo de regime 

 Sendo indiscutível a necessidade de limitação desta maioria o que se passa a 

expor adiante é um outro conceito complementar para o entendimento e interpretação 

                                                           
37 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática, 1994. P 209.  
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do trabalho em tela denominado democracia participativa e democracia representativa 

que também se encontra infimamente ligado a esta maioria passível de limitação. 

Conforme preconiza Norberto Bobbio “entende-se por democracia uma das 

várias formas de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos 

de um só ou de poucos, mais de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se 

contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e oligarquia.”38 

Neste mesmo sentido, o autor Paulo Bonavides ao delinear o conceito de 

democracia representativa, explica que: 

“(...)a democracia se transfigura na soberania popular, sufrágio universal,  
observância constitucional do princípio da separação dos poderes, da 
igualdade de todos perante a lei, com a manifesta adesão ao princípio da 
fraternidade social, da representação como base das instituições políticas e 
limitação de prerrogativas dos governantes, assim como na temporariedade 
dos mandatos eletivos e tutela dos direitos e possibilidades de 
representação das minorias nacionais, onde estas porventura existirem.”39 

 

Aliás, é justamente ao limita-la que a soberania popular40 (já que o poder emana 

do povo, para o povo) a participação – direta ou indireta41- e a consequente 

                                                           
38 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Acesso em: 
tradução por Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. P. 7 
39 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Editora Malheiros Editores, 2006. P. 294 
40 Soberania neste contexto significa poder incontrastável. De acordo com os ensinamentos do autor 
Luiz Carlos Gonçalves “(...) A soberania será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos”. (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 2ª edição. 
São Paulo: Editora Atlas, 2012. P.25) 
41Sobre participação Direta e indireta: Conforme já elucidado em outras oportunidades, não há dúvidas 
de que o regime democrático é pautado na participação popular. Sendo certo que o povo, titular do 
poder, delega aos seus representantes o exercício daquele para tomar em seu lugar decisões e exercer 
a governabilidade que irá assegurar seu bem-estar, identifica-se nesta ocasião a caracterização da 
participação indireta. Confira que o todo povo não toma decisões e determina regras de conduta e 
coercibilidade por conta própria, mas sim, delega a outrem (seu representante) para que esse atue em 
prol dos seus representados. Concomitantemente, há no ordenamento jurídico pátrio algumas 
situações em que o povo atuará de forma direta, exercendo o poder que lhe confere, como é o caso do 
referente, plebiscito e iniciativa popular. Estes institutos são formas de atuação excepcional e 
caracterizam a participação direta do povo. Em que pese estas possibilidades, pelo pouco uso destes 
institutos e considerando-se todas as outras características do regime implementado, no Brasil ainda 
deve-se falar em democracia representativa (poder delegado, participação indireta) em que pese se 
reconheça que em alguns momentos seja aplicada na forma participativa (participação direta). Quanto 
à esta miscigenação de formas, oportuno rememorar os ensinamentos de Bobbio ao afirmar que: 
“nenhuma forma que seja boa no sentido absoluto e nenhuma que seja má no sentido absoluto, mas 
cada uma é boa ou má segundo os lugares, tempos, matérias, sujeitos etc.”. (BOBBIO, Noberto. Qual 
Socialismo? Debate sobre uma alternativa. 2ª edição. Acesso em: Tradução realizada por de Iza de 
Salles Freaza. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1983. P. 102) 
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representação42, tornam-se instrumentos viáveis e capazes de tornar a democracia 

empiricamente possível 

 Ainda sobre o tema em avaliação pertinente trazer em tela doutrina do autor José 

Afonso da Silva que explica e forma clara e suficiente os tipos de democracia a 

depender da forma pelo qual o povo participa: (i) democracia direta: aquela em que o 

povo exerce por si os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e 

julgando; (ii) democracia indireta: conhecida por democracia representativa, onde o 

povo, fonte primária do poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente, 

em face da extensão territorial, densidade demográfica e complexidade dos 

problemas sociais, outorga as funções de governo aos seus representantes, que elege 

periodicamente; (iii) democracia semidireta: é a democracia representativa com 

alguns institutos de participação direta do povo nas funções de governo, institutos 

estes que integram a democracia participativa.43 

 Realocando os conceitos até então expostos (maioria limitada, democracia 

participativa e representativa) para a realidade avaliada (cenário político na 

contemporaneidade) pode-se afirmar que é na democracia representativa e fazendo 

uso da técnica da maioria para determinar quais serão os agentes que irão governar 

(através da representação delegada que é determinada em pleito eleitoral e que será 

mais adiante avaliada) que se assegura de forma democrática a participação do povo. 

 Em outras palavras, os instrumentos que viabilizam a democracia é justamente 

a participação do povo e a consideração consciente de uma maioria limitada ao passo 

em que o instrumento que viabiliza esta participação de forma democrática é a 

representação deste povo que se mantem assegurada através de um pleito eleitoral 

                                                           
42 Conforme explicação de José Afonso da Silva, “uma vez eleito, o candidato não incompatível ou 
desincompatibilizado prestará compromisso e tomará posse do mandato. (...) em resumo, tem o leito o 
direito de exercer e manter o mandato, que é mandato político representativo (...) o princípio da 
representação significa que o poder que reside no é exercido em seu nome por seus representantes 
periodicamente eleitos, pois uma das características do mandato representativo é ser temporário. (...) 
O mandato se diz político-representativo porque constitui uma situação jurídico-política com base na 
qual alguém, designado por via eleitoral desempenha uma função política na democracia 
representativa. (...) o mandato representativo é criação do Estado libera burguês ainda como um dos 
meios de manter distintos Estado e sociedade e mais uma forma de tornar abstrata a relação povo-
governo. (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2009. P. 138/368) 
43 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora: 
Malheiros, 2009 P. 136.  
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onde cidadãos elegem ativamente quem irá lhes representar para exercer o poder que 

deles emana.  

 Apesar de parecer aclarado o raciocínio a ser delineado frente à estas premissas 

a dúvida que ainda assombra todo este emaranhado de maioria e minorias, limitações 

e participação é: De fato a democracia participativa e representativa no país, assegura 

que o povo alcance um resultado nas eleições suficientemente prospero e ofereça 

como consequência as mesmas oportunidades a todos os cidadãos brasileiros 

indiscriminadamente?  

 Melhor dizendo: esta democracia representativa na contemporaneidade é capaz 

de tornar efetiva a justiça distributiva aristotélica44 assegurando tratamento igualitário 

condizente aos cidadãos brasileiros, certificando a todos os mesmos direitos e 

deveres e gerando a este povo uma condição de vida pautada no bem-estar social 

condizente a um regime democrático?  

 Perceba que a democracia representativa pressupõe um conjunto de previsões 

que disciplinam a participação popular no processo político o que se traduz justamente 

nos direitos políticos45 que devem ser assegurados e encarados como indispensáveis 

                                                           
44 Aristóteles no Livro V da ética a Nicômaco, avalia a concepção de justiça como a “disposição da alma 
que graças à qual elas dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo; de 
maneira idêntica, diz-se que a injustiça é a disposição da alma de graças à qual elas agem injustamente 
e desejam o que é injusto”. Para o filósofo, “A justiça é a forma perfeita de excelência moral porque ela 
é a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem o 
sentimento de justiça podem praticá-la não somente a sim mesmas como também em relação ao 
próximo.” E continua afirmando que “A ação justa se é reconhecida pelo seu contrário, ou seja, pela 
ação injusta, pois, “muitas das vezes se reconhece uma disposição da alma graças a outra contrária, e 
muitas vezes as disposições são idênticas por via das pessoas nas quais elas se manifestam”. Perceba 
que na acepção do termo, pela interpretação clássica de Aristóteles justiça necessariamente exige uma 
disposição em exerce-la e a crença fidedigna de que aquele modus operandi é a melhor opção que se 
tem para conviver em sociedade sob pena de fadar as relações ao fracasso. Quanto às formas de 
justiça, especificamente sobre a justiça distributiva, explica Aristóteles que “Uma das espécies de 
justiça em sentido estrito e do que é justo na acepção que lhe corresponde, é a que se manifesta na 
distribuição de funções elevadas de governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser 
divididas entre os cidadãos que compartilham dos benefícios outorgados pela constituição da cidade, 
pois em tais coisas uma pessoa pode ter participação desigual ou igual à de outra pessoa.” E continua 
ensinando ““O justo nesta acepção é, portanto, o proporcional, e o injusto é o que viola a 
proporcionalidade. Neste último caso, um quinhão se torna muito grande e outro muito pequeno, como 
realmente acontece na prática, pois a pessoa que age injustamente fica com um quinhão muito grande 
do que é bom e a pessoa que é tratada injustamente fica com um quinhão muito pequeno. No caso do 
mal o inverso é verdadeiro, pois o mal maior, já que o mal menor deve ser escolhido em preferência ao 
maior, e o que é digno de escolha é um bem, e o que é mais digno de escolha é um bem ainda maior.” 
(ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. Espanha: Editora: Ediciones la biblioteca digital, 2013 P. 193-197) 
45 Bom elucidar também, baseado nos ensinamentos de Luiz Carlos Gonçalves, que “os direitos 
políticos são direitos fundamentais de “primeira geração”, pois envolvem pretensões de participação na 
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para que se acautele o bem-estar social de todo o país. Ou seja,  é justamente na 

democracia representativa diante de uma participação popular indireta, periódica e 

formal que se assegura as instituições eleitorais e, em contrapartida, são as 

instituições eleitorais que asseguram a prevalência dos valores, pressupostos e 

objetivos democráticos.  

 Por serem os conceitos até então avaliados condições complementares frente a 

um regime democrático é justamente diante da mitigação destes conceitos que se 

instaurou a crise institucional ora vivenciada. Necessariamente, para que se alcance 

uma avaliação da realidade em que vivemos e especificamente que iremos viver 

através das novas normas eleitorais tornou-se indispensável este breve relato de 

conceitos preliminares do sistema avaliado na intenção de esclarecer a ideia primária 

de que a realidade brasileira somente se vê em meio ao caos porque não cumpriu de 

forma adequada a essência de cada conceito que se dispôs a materializar. 

 A fim de preencher toda a avaliação até então construída de validade e 

veracidade oportuno trazer à baila algumas situações fáticas onde tais conceitos 

preliminares se apresentaram demasiadamente mitigados. 

 O Jornal The Gardian no dia 01 de junho de 2017 apresentou matéria a respeito 

da operação lava jato detalhando o início da investigação os principais pontos 

pertinentes para a compreensão do esquema corruptivo instaurado no país, 

apresentando os nomes dos principais sujeitos que participaram do maior sistema de 

corrupção da história nacional e concluindo que o país se apresenta em situação 

demasiadamente calamitosa.  

 A matéria demonstrou a mitigação dos conceitos até então elencados frente a 

uma realidade onde o regime democrático é demasiadamente ignorado diante do 

desrespeito ao poder soberano que do povo emana e que a ele deveria ser dirigido a 

fim de se atender a básica premissa de uma sociedade justa e igualitária que identifica 

                                                           
vida pública e de exercício do poder. Eles não se resumem a eleger representantes (direitos políticos 
ativos) e se candidatar (direitos políticos passivos). Incluem a possibilidade de fundar ou integrar 
partidos políticos, participação de manifestações públicas, propor ações populares, assinar projetos de 
iniciativa popular, etc. não são direitos titularizados apenas por eleitores, mas por todos os cidadãos, 
em sentido amplo. (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 2ª edição. São Paulo: 
Editora Atlas, 2012 P.24) 
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em seus representantes a convicção de exercício regular do poder e dedicação 

voltada aos interesses da coletividade. 

 Dentre os pontos de avaliação da matéria pertinente trazer à baila uma parte do 

conteúdo elaborado apenas para ilustrar a plena convicção de que o país enfrenta 

uma crise imensurável capaz de ocasionar uma situação constrangedora a nível 

mundial, confira: 

“O Brasil certamente precisava enfrentar a corrupção, o que exacerbava a 
desigualdade e impediu o crescimento econômico. Mas a operação Car 
Wash vale a pena? Isso ajudou a alavancar o Partido dos Trabalhadores 
fora do cargo e inaugurou uma administração que aparece tão contaminada, 
mas muito menos disposta a promover a transparência e a independência 
judicial. Tantas acusações agora estão empilhadas contra Temer e seus 
aliados, que ele vai se esforçar para manter sua presidência até o final de 
seu mandato em 2018. A Petrobras - o campeão nacional da era Lula - foi 
trazida de joelhos, com estrangeiros as empresas permitiram controlar a 
produção dos novos campos petrolíferos. Principais empresas e políticos 
comuns foram totalmente desacreditados. Os eleitores lutam para encontrar 
alguém para acreditar. Não é apenas o estabelecimento que está 
cambaleando, mas a república inteira.”46 

Não bastasse, a reportagem ainda faz severas críticas em relação aos maus 

costumes brasileiros e afirma que o cenário político do país é altamente vulnerável à 

corrupção, declarando que: 

“Com dezenas de partidos e eleições em três níveis (federal, estadual e 
municipal) em um dos maiores países do mundo, as campanhas são 
extremamente caras e quase impossível para um único grupo político 
garantir a maioria. Ganhar poder envolve as eleições premiadas e pagar 
outras partes para formar coalizões, ambas exigindo enormes somas de 
dinheiro. Como resultado, um dos maiores prêmios na política brasileira tem 
sido o poder de nomear executivos seniores em empresas estatais, porque 
cada executivo poderia esperar receber milhões em propinas de 

                                                           
46 Texto original da tradução citada: “Brazil certainly needed to tackle corruption, which has exacerbated 
inequality and held back economic growth. But was Operation Car Wash worth the pain? It helped to 
lever the Workers’ Party out of office and ushered in an administration that appears just as tainted, but 
far less willing to promote transparency and judicial independence. So many allegations are now stacked 
up against Temer and his allies that he will struggle to hold on to his presidency until the end of his term 
in 2018. Petrobras – the national champion of the Lula era – has been brought to its knees, with foreign 
companies allowed to control production from the new oil fields. Major companies and mainstream 
politicians have been utterly discredited. Voters struggle to find anyone to believe in. It is not just the 
establishment that is reeling, but the entire republic”.  
Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-
biggest-corruption-scandal-in-history> Acesso em: 15 de dezembro de 2017.  
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contratados, muitos dos quais poderiam ser sifonados para cofres de 
campanha47 

Não diferente da catastrófica propagação dos escândalos evidenciados no país 

confira que o jornal The Washington Post no dia 07 de dezembro do presente ano 

também elaborou matéria a respeito dos enfrentamentos vivenciados pelo Brasil, 

relatando que:  

“Depois de uma das recessões mais profundas de sua história moderna, o 
maior escândalo de corrupção na América Latina e mais de um ano sob o 
que pode ser o presidente mais impopular do mundo, os brasileiros estão 
desesperados por algo diferente - tão desesperado que alguns estão 
pedindo a retorno de uma ditadura militar.”48 

 
A matéria relata também sobre a criação de novos grupos formados com o 

propósito de acelerar novas lideranças políticas e viabilizar o acesso do cidadão 

comum ao Congresso Nacional como, por exemplo, o grupo denominado Movimento 

Brasil livre 49 e o Movimento Renova Brasil50, apresentando também informações 

referentes à implementação da reforma política que ora se avalia, afirmando:  

 

“As eleições do próximo ano são amplas devido a revelações sem 
precedentes de corrupção perpetradas pela elite do país, novas regras que 
proíbem o financiamento de campanhas empresariais e a possibilidade de 
que o líder da pesquisa, da Silva, possa ser impedido de correr por causa 
de uma convicção de corrupção.”51 

                                                           
47 Texto original: Brazil’s political scene is highly vulnerable to corruption. With dozens of parties and 
elections at three levels (federal, state and city) across one of the world’s largest countries, campaigns 
are extremely expensive, and it is almost impossible for any single political group to secure a majority. 
Gaining power involves winning elections and paying other parties to form coalitions, both of which 
require huge sums of money. As a result, one of the greatest prizes in Brazilian politics has long been 
the power to appoint senior executives at state-run companies, because each executive could expect 
to receive millions in kickbacks from contractors, much of which could be siphoned off into campaign 
coffers.  
Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/brazil-groups-look-to-channel-
anger-into-political-action/2017/12/07/45229690-db0c-11e7-a241-
0848315642d0_story.html?utm_term=.7b33399bbc80> Acesso em: 15 de dezembro de 2017.  
48 After one of the deepest recessions in its modern history, the largest corruption scandal in Latin 
America and more than a year under what may be the most unpopular president in the world, Brazilians 
are desperate for something different — so desperate that some are calling for the return of a military 
dictatorship. 
49 Site oficial Movimento Brasil livre. Disponível em: <http://mbl.org.br/> Acesso em: 18 de dezembro 
de 2017. 
50 Site oficial Renova Brasil. Disponível em: http://www.renovabr.org/ Acesso em: 18 de dezembro de 
2017. 
51 Next year’s elections are wide open due to unprecedented revelations of corruption perpetrated by 
the country’s elite, new rules that prohibit corporate campaign financing and the possibility that the poll 
leader, da Silva, could be barred from running because of a corruption conviction.  
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Além da comoção a nível mundial frente aos percalços enfrentados pelo Brasil 

diante do avalanche de problemas perpetrados através da pratica corruptiva no país 

e mitigação dos conceitos basilares do regime democrático que acima se delineou, 

confira também que a IPSOS - organização multe especialista em pesquisa de 

mercado, sociedade e pessoas- realizou pesquisa informando que o maior problema 

da nação é mesmo a prática corruptiva que a propósito ignora em absoluto a soberania 

popular do povo, o bem estar social e, consequentemente a possibilidade de uma 

sociedade justa, organizada e em desenvolvimento, trazendo para tanto uma 

percepção estatística, que ora se transcreve: 

“Em outubro, o temor mais citado pelos brasileiros foi a corrupção política e 
financeira, mencionada por 48% dos pesquisados. A preocupação com o 
tema subiu três pontos percentuais ante setembro e saltou para o topo da 
lista de inquietações. Na sequência, saúde (48%) e violência (45%) 
completam o ranking das maiores preocupações dos entrevistados no 
Brasil.”52 

 
O que se deve ter em mente nesta ocasião é que neste regime democrático 

avaliado, com uma maioria limitada, o povo para que exerça o poder que dele emana 

formaliza sua vontade através do voto que se traduz em vontade política e delegação 

de poder à aqueles que se submetem ao pleito eleitoral e acaba por caracterizar uma 

nação submetida a uma democracia representativa. 

 

Não há dúvidas também de que para que os sujeitos políticos possam concorrer 

na disputa pelo poder devem necessariamente estar vinculados a um partido político53 

e irão se eleitos governar e administrar os interesses dos cidadãos através do poder 

                                                           
52 Disponível em: https://www.ipsos.com/pt-br/o-que-preocupa-o-mundo-0 Acesso em: 30 de novembro 
de 2017.  
53 O conteúdo a respeito de partidos políticos será mais adiante avaliado, mas, já preparando o conceito 
que abaixo será elucidado, bom trazer à baila ensinamento de Luiz Carlos Gonçalves que expõe: “A 
liberdade de organização partidária é essencial à democracia e ao pluralismo político. Essa liberdade 
é assegurada pela Constituição Federal de 1988(...) Os partidos funcionam como representantes 
organizados de interesses sociais, o que permite que os conflitos sejam “canalizados” para instancias 
formais de debate e controle, como as casas parlamentares(...) A Constituição consolida essa função 
e prestigia os partidos ao exigir como condição para o registro das candidaturas, tanto majoritárias 
quanto proporcionais, a filiação partidária (...) Os partidos tem autonomia para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento: seus estatutos partidários funcionam como verdadeiras leis 
internas.(...) Em razão do recebimento de recursos públicos e da proteção à transparência do pleito 
eleitoral, dever prestar contas à Justiça Eleitoral. A Lei 9096/95 exige que eles prestem contas 
anualmente (...) se não houver prestação devida, ou se esta for considerada irregular pela Justiça 
Eleitoral, estará suspenso o recebimento de novas quotas do fundo partidário e os responsáveis 
poderão responder nas pelas da Lei.” (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 2ª 
edição. São Paulo. Editora Atlas, 2012. P.56-67) 
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que estes conferem àqueles de forma delegada (democracia representativa) e terão 

como obrigação precípua fazer prevalecer os interesses de uma maioria sob pena de 

se instaurar uma crise social. 54 

Exatamente nesta realidade depois de já destrinchado todo o conteúdo até então 

elencado e acessado os exemplos acima mencionados perceba que os princípios 

basilares55 de ordem democrática foram deixados de lado, o poder delegado pelo povo 

passou a ser exercido em prol de um núcleo dominador e, boa parte do interesse 

social foi mitigado passando a ser exercido por meios deturpados o que quando 

somados configurou-se como consequência da crise institucional hoje vivenciada e 

que ora se avalia.  

Conforme se constata a dificuldade enfrentada não se baseia na ideia de 

conhecer o conceito e delimitar suas bases pragmáticas, mas sim “(...) na crise desse 

modelo já que os representantes não representam o povo e este, por sua vez, já não 

se interessa pelos assuntos políticos. O número de partidos cresce, mas as ideologias 

continuam as mesmas, e, o poder legislativo ainda não logrou sua independência, 

continua a operar com preponderância do executivo”56 conforme bem elucida a autora 

Karla Manfredini.  

                                                           
54 De acordo com informações fornecidas pela Fundação Instituto de Pesquisas econômicas – FIPE, 
“Estamos no meio de um colapso econômico: crescimento zero em 2014, menos 3.8% em 2015, e 
menos 3.3% em 2016. Não há melhoria em vista. O FMI prevê crescimento de 0.5% em 2017 e 2% a 
partir de 2021 (...) Capacidade ociosa leva empresas a reduzir seus investimentos e assim reduzir a 
capacidade de produção futura da economia. A apreciação e a instabilidade cambial fecham indústrias, 
até as altamente produtivas. A falta de investimentos em infraestrutura diminui o crescimento do 
estoque de capital e a capacidade futura da economia”. Considerando a grave crise financeira 
caracterizada no país, consequentemente com a renda per capita em decadência, o sistema todo se 
viu prejudicado ocasionando inequivocamente a crise social que hoje se identifica. Não bastasse os 
resultados negativos fruto da crise financeira identificada, instalou-se no país também uma crise política 
severa conforme até então se relatou, numa realidade em que todos os poderes dominantes do país 
emanaram a necessidade de inovar em estratégia, estrutura e fiscalização. A primeira parte do título 
deste trabalho “Crise Institucional” evidencia justamente esta dinâmica de ociosidade e queda 
financeira que conjuntamente à crise política instaurada no país, geraram uma realidade de iminente 
declínio.  
Disponível em:  
<http://downloads.fipe.org.br/content/downloads/publicacoes/bif/bif446-45-50.pdf>Acesso em: 12 de 
dezembro de 2017. 
55A doutrina afirma que a democracia repousa sobre três princípios fundamentais: o princípio da 
maioria, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade. (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito 
constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009 P.129) 
56 MANFREDINI, KARLA M. Democracia Representativa Brasileira: O Voto Distrital Puro Em Questão. 
Florianópolis: Editora Medeiros, 2008. P. 25 
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Esta realidade distorcida que se instaurou há décadas e gerou paulatinamente a 

crise hoje evidenciada foi ocasionada por diversos outros fatores aquém da política 

ao passo em que a cultura milenar e obsoleta de corromper e ser corrompido se 

instaurou no cotidiano de boa parte dos brasileiros. Por isso, pertinente revigorar que 

apesar de reconhecido todos os entraves políticos que ensejaram a crise avaliada 

deve-se manter claro e inequívoco a ciência de que apenas uma alteração normativa 

na seara eleitoral não trará resultados consideráveis frente a realidade que se tenta 

rebater.  

Em outras palavras, apesar de reconhecido e respeitado a indiscutível 

necessidade de mudanças no setor político do país, não se deve depositar toda e 

qualquer esperança exclusivamente numa reforma eleitoral já que o sistema político 

para funcionar depende também do cumprimento de outros fatores sociais para gerar 

efeitos positivos. 

Se por um lado foi depositado na reforma eleitoral a possibilidade de avanço 

político-social e uma esperança de mudança no cenário instaurado no país, por outro, 

vínculos demasiadamente obsoletos estão escancarados na cultura brasileira e se 

não forem repensados de nada adiantará a reforma em avaliação sob pena de se 

submeter as novas regras a novas artimanhas e artilharias que irão paulatinamente 

mitigar conceitos e regras e fazer com que mesmo o novo sistema57 (robusto de 

consequências jurídicas e severas novas imposições) seja um todo formalmente 

institucionalizado, mas empiricamente impossível, com conteúdo completamente 

ineficaz.  

Restando evidente que o instrumento da democracia representativa é o pleito 

eleitoral (eleições), de que o meio utilizado para possibilitar o elo entre representantes 

e representado são os denominados partidos políticos, que estes entes irão 

possibilitar através das eleições o mandato político representativo ao sujeito eleito e 

que este irá a partir de então exercer o poder que emana do povo, detentor de 

autoridade e representação58 legítima, certifique-se de que apesar de não restar na 

                                                           
57 Alterações das Leis 9.9096/95 e 9.504/97 através das Leis 13.488/17 e 13.487/17.  
58 No contexto que ora se avalia, pode-se afirmar que um poder, quando implementado de forma legal, 
legitima e reconhecido por aqueles que se submeterão a ele se transfigura em autoridade e assim, ato 
continuo, numa autoridade legítima, que fundamenta o princípio ora abarcado. Na sociedade atual o 
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reforma política a solução de todos os problemas é nos partidos políticos, na 

participação eleitoral e na prática representativa que se identifica a possibilidade de 

erradicar boa parte dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira.  

Logo, forçoso salientar que a sociedade brasileira deve obrigatoriamente atuar 

com maior exigência em relação a quantidade e qualidade dos partidos políticos que 

quando erradicados - aqui tratando diretamente da inovação clausula de desempenho 

- talvez venham a gerar como consequência uma desqualificação ainda maior na 

pratica política.  

Não havendo dúvidas em relação a importância impar do controle e participação 

partidária pertinente avaliar adiante conceitos finais ainda correlatos com os já 

mencionados, através de uma breve avaliação a respeito de partido e poder político, 

delimitando mais alguns conceitos que irão permear a avaliação da reforma política e 

evitando uma estimativa precoce e carente de fundamentação teórica e institucional. 

 

 

 

                                                           
Estado detém o poder legítimo e assegurado para exercer suas funções e se fazer atendido assim 
como os eleitos periodicamente possuem autoridade legitima para exercer seus mandatos, 
conquistados formalmente diante de um pleito eleitoral, passando a exercer seu poder político através 
da autoridade legitima que o mandato eletivo lhe confere. Já sobre o princípio da representação legitima 
perceba que este e o princípio acima delineado se complementam ou talvez até se misturam numa 
mesma perspectiva conceitual, tratando-se do reconhecimento institucionalizado de que o poder que 
do povo emana seja delegado à persona política que formalmente se elegeu para atuar em nome de 
outrem. Conforme preconiza o autor José Afonso da Silva, o princípio da representação significa que o 
poder que reside no povo é exercido em seu nome por seus representantes periodicamente eleitos(...) 
Já Sobre o princípio da autoridade legítima, afirma o autor que consiste no fato de que o mandato 
realiza a técnica constitucional por meio da qual o Estado, que carece de vontade real e própria adquire 
condições de manifestar-se e decidir, porque é pelo mandato que se constituem os órgãos 
governamentais dotando-os de titulares e, pois, de vontade humana, mediante os quais a vontade do 
Estado é formulada, expressada e realizada, ou por outras palavras, o poder se impõe. (DA SILVA, 
José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009 
P. 138) 
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2 O PODER POLÍTICO COMO INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO E O PARTIDO 

POLÍTICO COMO MEIO DE ACESSO E COMUNICAÇÃO ENTRE 

REPRESENTANTES E REPRESENTADOS 

Até então vários foram os conceitos rememorados a fim de contribuir para uma 

melhor avaliação do cenário instaurado no país e das novas normas implementadas 

no cenário eleitoral na intenção de sanar quaisquer dúvidas a respeito da urgência 

máxima de providencias que assegurem a manutenção de um regime democrático. 

Empiricamente a essência deste conteúdo foi deixada de lado o que ainda torna 

possível ressaltar que a ideia preliminar de que utilizar a reforma política como a chave 

para solução de todos os problemas sociais instaurados e acreditar restar inserido 

exclusivamente na prática política a causa e o efeito de todos os problemas 

enfrentados no país é condição com a qual não se pode coadunar.  

Superado o reconhecimento de que (i) há uma inconteste necessidade de 

alteração das regras e condições eleitorais (ii) o sistema político partidário brasileiro 

não caminha e nem nunca caminhou sozinho para que ocasionasse demasiada 

deturpação nos valores e princípios democráticos o que se percebe é que o conteúdo 

que antecede esta atuação deve ser urgentemente ressuscitado. 

Por isso, em que pese as mudanças devam ser encaradas como um avanço na 

pratica política do país e passem a imagem de esperança e melhorias a simples 

institucionalização de novas regras não irá operacionalizar as mudanças que tanto se 

espera. Em outras palavras, o que se tenta passar é que caso não haja uma 

transformação significativa no posicionamento da sociedade brasileira como um todo 

as novas regras não serão seguramente impostas restando desde já fadadas ao 

fracasso e permitindo a precoce conclusão de que as reais intenções do novo 

conteúdo implementado carece de seriedade transfigurando-se em mais uma 

manobra eleitoral. 



48 
 

Identificada a necessidade impar em se alcançar transformação não somente de 

forma pragmática mas, substancialmente programática,59 possível dar continuidade a 

construção acadêmica em tela, avaliando para tanto mais dois principais conceitos 

amplamente utilizados na reforma eleitoral que ora se avalia, sendo eles, o poder 

político - que em linhas gerais nada mais é do que o poder delegado pelo povo ao 

eleito numa democracia representativa – e a instituição partidária – devendo os 

partidos serem encarados como o instrumento que, primariamente, possibilita a 

participação ativa no pleito eleitoral e, num segundo momento, estabelece o liame 

entre povo e representantes-.  

2.1 O exercício do poder político por meio da representação e o Partido Político 

como instrumento de participação  

Trata-se o poder político da aptidão que enseja ações e comandos legítimos que 

serão exercidos por sujeitos eleitos periodicamente em eleições, em outras palavras, 

trata-se também de um poder que ao ser delegado pelos cidadãos-eleitores aos 

sujeitos políticos é exercido por estes em condição de plena capacidade para executar 

ideias e ideais.60 

São diversas as acepções sobre o tema, mas, o que nos importa neste contexto 

é fixar a ideia de encarar o poder político como supremo; como núcleo da atividade 

política que submete todos os cidadãos do país à sua coercibilidade. 

                                                           
59 Sobre o termo pragmático, oportuno elucidar que o autor Cornelis de Waal que lançou o livro “Sobre 
pragmatismo” por restar familiarizado com os textos do filósofo Charles Sanders Peirce, percursos da 
doutrina pragmática. Em seu livro, Cornelis explica que “o pragmatismo desenha uma conexão intima 
entre teoria e pratica, entre pensamento e ação. Em sua interpretação mais estreita, sustentada de 
maneira proeminente por Peirce, o pragmatismo é somente um critério de significação, que estipula ser 
o significado de qualquer conceito nada mais do que a soma total de suas consequências práticas 
concebíveis. Desse ponto de vista, conceitos que não tenham consequências práticas concebíveis não 
tem significado”. (WAAL, de Cornelis. Sobre pragmatismo. São Paulo: Editora Loyola, 2010. P. 18) De 
maneira simplificada, ser pragmático significa ser prático, realista e objetivo. A expressão tem sido 
muito usada na seara eleitoral quando candidatos pretendem demonstrar que o plano de governo 
apresentado em campanha se baseia em possibilidades palpáveis e não em ideias utópicas fundadas 
em teorias que por algum motivo são inviáveis de se materializar. No mesmo sentido, o termo 
programático, tem sido usado no campo eleitoral para demonstrar que há um preparo prévio e analítico 
a respeito as propostas apresentadas, na intenção de demonstrar ao eleitor que na contemporaneidade 
as alianças são realizadas de forma programática para que depois sejam firmadas eleitoralmente. Em 
outras palavras, os partidos têm unido forças com pares que coadunam com uma mesma ideologia e 
não ao contrário.   
60 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2009. P. 106 
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Doutrinariamente, no entendimento do autor José Afonso da Silva o poder político 

pode ser entendido como: 

“trata-se de um fenômeno sociocultural. Quer isso dizer que é fato da vida 
social(...) o Estado, como grupo social máximo e total, tem também o seu 
poder, que é o poder político ou poder estatal. A sociedade estatal, chamada 
também sociedade civil, compreende uma multiplicidade de grupos sociais 
diferenciados e indivíduos, aos quais o poder político tem que coordenar e 
impor regras e limites em função dos fins globais que ao estado cumpre 
realizar. Daí se vê que o poder político é superior a todos os outros poderes 
sociais, os quais reconhece, rege e domina, visando a ordenar as relações 
entre esses grupos e os indivíduos entre si e reciprocamente, de maneira a 
manter um mínimo de ordem e estimular um máximo de progresso à vista 
do bem comum. Essa superioridade do poder político caracteriza a 
soberania do estado, que implica, a um tempo, independência em confronto 
com todos os poderes exteriores à sociedade estatal e supremacia sobre 
todos os poderes sociais interiores à mesma sociedade estatal. Disso 
decorrem as três características fundamentais do poder político: unidade, 
indivisibilidade e indelegabilidade, de onde parecer improprio falar-se em 
divisão e delegação de poderes, o que fica esclarecido com as 
considerações que seguem”.61 

Ou seja, o poder político deve ser regulado pelo núcleo da maioria e da minoria 

que foram mais acima ponderados sob pena de ser exercido de forma arbitrária. Além 

disso, as arbitrariedades e atividade corruptiva62 identificadas na pratica dos sujeitos 

                                                           
61 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2009. P. 106-107 
62 Apesar de parecer obvio a crise social enfrentada pelo país frente a desestrutura econômica 
evidenciada globalmente bem como instabilidade política instaurada frente aos escândalos descobertos 
envolvendo sujeitos de grande expressão, pertinente elucidar a presente avaliação com casos fáticos 
que delimitam o cenário enfrentado. O que se pode adiantar é que todos os dias os veículos de 
comunicação possuem manchetes que evidenciam toda a crise institucional relatada no conteúdo aqui 
elaborado. Por isso, tornando as afirmativas aqui relatadas empiricamente palpável, confira inicialmente 
notícia publicada no dia 12 de dezembro de 2017 informando que o presidente nacional do DEM – um 
dos partidos políticos de maior expressão no país – se tornou réu por corrupção e lavagem de dinheiro.  
(Disponível em:< http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/12/senador-agripino-maia-se-torna-
reu-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.html> Acesso em: 15 de dezembro de 2017). No mesmo dia, 
o The Wall Street Jornal (Nova York) veiculou informação afirmando que o FBI abriu investigação para 
averiguar a escolha do Rio de Janeiro para sediar as olímpiadas de 2016, envolvendo sujeitos políticos 
do estado. (Disponível em: <https://www.wsj.com/articles/u-s-officials-probing-the-awarding-of-2016-
olympics-to-brazil-1513117551> Acesso em: 15 de dezembro de 2017). No dia seguinte, noticia 
também veiculada através do Site G1 informa que a polícia federal investiga deputados do Tocantins 
também por corrupção e lavagem de dinheiro. (disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2017/12/pf-investiga-deputados-do-tocantins-por-corrupcao-e-lavagem-de-
dinheiro.html> Acesso em: 15 de dezembro de 2017). No dia 11 de dezembro de 2017 a Procuradoria 
da República do Amazonas, informa ter ajuizado mais de 200 investigações criminais relacionadas a 
atos de corrupção (Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-
ajuiza-mais-de-200-acoes-contra-a-corrupcao-no-amazonas-em-2017> Acesso em: 15 de dezembro 
de 2017) Enfim, o que se pretende reportar é que a cada minuto a imprensa ou sites oficiais do poder 
judiciário publicam informações a respeito de atos desabonadores praticados por sujeitos políticos, na 
contramão do atendimento de todo e qualquer conceito até então elencado como essencial para a 
manutenção do regime democrático mitigado gerador da crise institucional que ora se avalia.  
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políticos eleitos no país são exercidas sob a legitimidade do poder político que 

necessariamente deve ser fiscalizado no sentido de regular a capacidade de agir dos 

eleitos.  

Quando delineado o raciocínio em tela todos os conceitos até então avaliados se 

complementam de alguma forma tornando possível a conclusão de que o 

cumprimento de cada elemento deste sistema de conceitos e atividades tornará viável 

e eficaz um regime democrático em sua essência.  

Veja que ao alcançar vitória no pleito eleitoral e conquistar para si a legitimidade 

de exercer o poder político que é emanado pelo povo o eleito consciente ou receoso  

das reações e atuação da sociedade frente ao exercício deste poder irá direcionar 

suas decisões de acordo com as vontades e necessidades apresentadas pelo povo, 

como de fato se presume no regime, atuando exatamente nos moldes do princípio das 

reações antecipadas delineado por Sartori.  

O que se identifica ao trazer os conceitos e expectativas para a realidade 

brasileira é uma sociedade com o descontrole instaurado que acaba por ocasionar o 

cenário caótico que hoje se enfrenta numa realidade política e social em 

decomposição.  

Não havendo dúvidas de que poder político é exatamente a essência da vontade 

popular já que trata do poder originário emanado pelo próprio povo, ato continuo deve 

a este povo ser direcionado e aos seus interesses dedicados, sob pena de tornar sem 

concretude o regime democrático elaborado pela legislação constitucional e 

justamente uma realidade contraria à esta expectativa que fez exsurgir a aludida 

reforma eleitoral que ora se avalia. 

Por isso, possível afirmar de antemão que a reforma eleitoral que ora se avalia 

nada mais é do que fruto de toda esta instabilidade social e política evidenciada no 

cenário do país ao passo em que precipuamente determina e foi determinada em 

consonância às vontades e necessidades do povo - verdadeiro soberano e detentor 

do poder - atendendo aos ditames de uma democracia participativa que se materializa 
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através da representação, exercida através do poder político delegado aos sujeitos 

eleitos.  

Por fim e não menos importante forçoso salientar que ao tratar de poder político 

e representatividade cogente também ter em mente que este poder emanado pelo 

povo aos seus representantes apenas pode ser exercido quando o sujeito político se 

mantem atrelado a um partido político.  

Já por partido político entenda tratar-se de uma pessoa jurídica de direito privado 

que deve ser encarado como agremiação de um grupo social que se propõe a 

organizar, coordenar e instrumentalizar uma vontade popular em comum com o 

propósito de assumir o poder para realizar um programa de governo.  

Os partidos são regulados pelas leis 9096/9563 e 9504/9764 específicas do 

sistema eleitoral assim como pela Constituição Federal e mantidos financeiramente 

por um fundo partidário65 que atualmente é distribuído de forma consideravelmente 

desproporcional entre os 35 partidos registrados no TSE66 por levar em consideração 

apenas a quantidade de deputados federais eleitos em último pleito. 

Sobre partidos políticos define o autor Jorge Xifras Heras que se trata de “uma 

organização de um grupo social, que se propõe influir na orientação política”.67 

Enquanto Celso Ribeiro Bastos afirma que: 

“definir partido político não é tarefa fácil, dadas as múltiplas formas e mesmo 
finalidades diversas que pode ele assumir. Muito genericamente pode-se 
afirmar sobre ele o seguinte: trata-se de uma organização de pessoas 
reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de 

                                                           
63 Lei 9.096/95 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096.htm>  
64 Lei 9.504/97 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm> 
65 Fundo partidário: O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, denominado 
Fundo Partidário, é constituído por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e 
outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei. Os valores repassados aos partidos 
políticos, referentes aos duodécimos e multas (discriminados por partido e relativos ao mês de 
distribuição), são publicados mensalmente no Diário da Justiça Eletrônico. A consulta pode ser 
realizada por meio do acesso ao sítio eletrônico do TSE na Internet. (Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario-1/fundo-partidario> Acesso em: 10 de dezembro de 
2017)  
66 Partidos Políticos registrados no TSE: 
Disponível em:  <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse> Acesso em: 09 de 
novembro de 2017. 
67 HERAS, Jorge Xifras. Curso de Derecho constitucional. 2ª Edição. Barcelona: Editora Bosch Casa 
Editorial, 1957. P. 202.  
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assumir o poder e de mantê-lo ou, ao menos, de influenciar na gestão da 
coisa pública através de críticas e oposição. Nota-se que o partido político é 
um organismo situado entre o indivíduo e o Estado. Sua existência tem sido 
devida às imposições decorrentes do sistema representativo”.68  

Já a autora Ingrid Sarti ao realizar estudo em relação aos partidos políticos, sua 

organização, atividade exercida e articulação entre sociedade e governo, define que:  

“os partidos políticos, organizações duráveis estabelecidas nos níveis 
nacional e local que visam a obter o apoio popular com objetivo de conquista 
o exercício do poder, adquirem, dessa forma, papel primordial de 
intermediação entre a sociedade e o governo, encontrando-se sempre 
voltados à estabilidade política, em busca de uma solução de 
governabilidade que responda às pressões dos mais diferentes grupos de 
interesses, de modo a assegurar o necessário equilíbrio do poder.” 69 

 Corroborando com o reconhecimento de sua importância avalie também que 

dentre os requisitos para elegibilidade70 resta configurada a exigência de filiação a um 

partido político para que se torne possível a condição de candidato em campanha 

eleitoral o que permite a conclusão de que é o partido político que irá servir como 

instrumento que viabilizará a participação política ativa dos sujeitos conforme bem 

delineado no artigo 14 §3º da CF71.  

Nesse sentido, inclusive, oportuno trazer à baila recentíssimo (datado em 19 de 

outubro de 2017) parecer expedido pela Ordem dos Advogados do Brasil a respeito 

das candidaturas avulsas - tema não aprovado na reforma eleitoral –que corrobora 

com a importância impar da manutenção dos partidos políticos para a pratica 

democrática reafirmando o compromisso e necessidade de filiação partidária e 

colocando uma pá de cal em qualquer dúvida a respeito do partido político como 

                                                           
68 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito Constitucional. 11ª edição. São Paulo: Editora 
Saraiva,1989. P-240.  
69 SARTI, Ingrid. Da outra margem do rio: os partidos políticos em busca da utopia. Rio de Janeiro: 
Editora Relume-Dumará, 2006.  P. 169  
70 Elegibilidade: a elegibilidade significa que alguém está no exercício dos direitos políticos passivos e 
preencheu os requisitos constitucionais e legais para se candidatar a um determinado cargo eletivo. 
(GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 
P.70) 
71 Artigo 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a nacionalidade brasileira; II - o 
pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na 
circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e 
Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador. 
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instrumento representativo já que serve como ponte entre representantes e povo, a 

saber:  

“Diz o artigo 23 da Convenção  interamericana de Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica): Artigo 23.  Direitos políticos: Todos os cidadãos 
devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: a. de participar na 
direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes 
livremente eleitos; b. de votar e ser eleitos em eleições periódicas 
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que 
garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e c. de ter acesso, em 
condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país  
A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o 
inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, 
residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, 
por juiz competente, em processo penal. Apresentado o teor do dispositivo, 
a questão que se põe é se suas disposições, mais precisamente a alínea b, 
do item 1 e o item 2 são ou não compatíveis com a exigência de filiação 
partidária prevista como condição de elegibilidade pelo art. 14, §3º, V da 
Constituição da República 
Considerando a ausência de menção expressa à filiação partidária como 
motivo justificador da regulação do direito de ser votado, há quem defenda 
que essa exigência não poderia ser prevista como condição de elegibilidade 
por qualquer dos países signatários.  
A prevalecer tal entendimento, qualquer país que condicionasse a 
candidatura a qualquer cargo público à prévia filiação partidária ou a 
qualquer outro motivo não previsto na Convenção– como, aliás, faz a Lei de 
Inelegibilidades, conhecida como Lei da Ficha Limpa, especialmente após 
as alterações incluídas pela LC  135/2010 –estaria descumprindo o tratado 
internacional.  
 O fato é que, longe de caracterizar restrição indevida ao direito de se 
candidatar, a exigência de vinculação do candidato a um partido político é 
consequência do modelo de sistema político -representativo adotado pelo 
país, tendo em vista suas peculiaridades, como reconheceu a própria Corte 
Internacional de Direitos Humanos quando do julgamento do caso que Jorge 
Castanheda Gutman moveu contra os Estados Unidos Mexicanos: 
La Corte considera que el Estado há fundamentado que el registro de 
candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a 
necesidades sociales imperiosas basadas em diversas razones históricas, 
políticas, sociales. La necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos  
como respuesta a una realidad histórica y política; la necesidad de organizar 
de manera eficaz el proceso electo ral em una sociedad de 75 millones de 
electores, en las que todos tendrían el mismo derecho a ser elegidos; la 
necesidad de un sistema de financiamento predominantemente público, 
para  asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres, en igualdad 
de condiciones; y la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos 
utilizados en las elecciones”. 

 

 E no mesmo sentido ao avaliar as regras que norteiam a obrigatoriedade de 

filiação partidária mantendo-se como premissa básica mecanismos assecuratórios e 

liberais da contemporaneidade se manifestou o Supremo Tribunal Federal, confira: 
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“A esse respeito, é bastante ilustrativo trecho do voto proferido pelo Ministro 
Menezes Direito por ocasião do mencionado julgamento: Ora, a 
obrigatoriedade de filiação partidária significa, pelo menos na minha 
avaliação, que a origem da representação popular como forma de exercício 
da soberania popular está indissociavelmente ligada à existência dos 
partidos políticos que são indispensáveis para que se dê consequência aos 
direitos políticos assegurados pelo constituinte de 1988. Ainda que não se 
considere, para efeito da interpretação constitucional, a disciplina 
infraconstitucional que estabelece os mecanismos para a formatação do 
sistema proporcional e contagem de votos, tudo repousando na  
organização dos partidos políticos, como já demonstrado na resposta à 
consulta feita ao TSE, o certo é que existe um vínculo necessário, diria eu, 
até mesmo imperativo, entre o eleitor e o candidato passando 
necessariamente pelo partido político por meio do qual ele se apresenta ao 
corpo político em busca de um mandato. Ora, essa vinculação obrigatória 
traduz-se em tornar o mandato obtido dependente do partido político, 
considerando que a opção individual por este ou aquele candidato está 
ligada ao partido na medida em que não há candidato sem partido que lhe 
dê suporte e os votos na representação proporcional estão vinculados ao 
partido político para a obtenção da vitória eleitoral.(...) Se os partidos foram 
transformados em meros instrumentos de acesso ao poder popular da 
representação política, com isso abastardando-se, assim foram se tornando 
à mingua de uma interpretação consentânea com a natureza do sistema de 
representação popular que, no caso brasileiro, impõe obrigatória filiação 
partidária. Isso, sem dúvida, mancha o sistema de representação popular e 
remete a possibilidade de que sejam autorizadas candidaturas avulsas 
desvinculadas dos partidos, o que, sob todas as luzes, é vedado pela 
Constituição Federal(...) 

 Ou seja, a instituição partidária é peça fundamental no processo político 

democrático do país já que é ele o instrumento que garante o elo entre cidadãos 

detentores de poder e representantes legitimados a exercer este poder que a eles se 

emana, através do voto, livre e consciente, devendo ser encarado no sistema eleitoral 

como mecanismo de expressão de vontade e instrumento garantidor da organização 

da vontade popular.  

Resumidamente, deve-se preponderantemente ter em mente que o partido 

político é a ponte entre eleitos e eleitores que torna empiricamente possível e seguro 

a representatividade através do mandato eleitoral que deverá ser exercido em função 

daqueles que o delegam.  

Apesar disso, mesmo restando evidente toda a sistemática de um regime 

democrático e funcionalidade do poder político na contemporaneidade o que se 

identifica contrariamente a todos os ditames doutrinários e institucionais é a 

instauração de uma doença degenerativa que teve seus primeiros embriões plantados 
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em tempos primórdios e foi se agravando com o tempo, conquistando como resultado 

um retrocesso absurdo de uma sociedade que já tanto conquistou e avançou.  

Concomitantemente à mitigação dos conceitos até então avaliados, infelizmente 

o que se conclui também é que a política nacional nada mais fez do que retroagir não 

bastasse a prática reiterada que se baseia em uma cultura obsoleta carrega ainda na 

atualidade condição distorcida, onde os partidos políticos que deveriam ser encarados 

como instrumento de suma importância para a manutenção de todos os outros 

conceitos elencados tornaram-se também instrumento que viabilizam hábitos 

corruptivos permitindo a prévia conclusão de que o que antes poderia ser encarado 

como cultural acabou por se tornar simbiótico e ocasionou, como consequência, o 

emaranhado de problemas e conflitos que parecem não ter fim.  

Por um lado, consciente de que este conflito político social interno irradia a 

mitigação de todos os conceitos democráticos até então avaliados e utiliza do 

instrumento partidário como meio para prática desabonadora o Estado se viu exposto 

à indiscutível necessidade e galgar por mudanças e justiça o que fez exsurgir a 

reforma que de alguma maneira ainda se apresenta como instrumento de esperança 

no quadro nacional.  

Apesar disso e mesmo que se pondere a importância impar dos partidos políticos 

também como movimento assecuratório de princípios e conceitos democráticos o que 

se pretende demonstrar também é a preocupação sobre a expectativa criada frente a 

reforma eleitoral de 2017 que alimenta a ideia de que todos os problemas sociais, 

políticos, econômicos e culturais do país serão resolvidos frente ao novo conteúdo. 

Apesar de não haver até então alguma exposição contundente a respeito dos 

efeitos positivos e negativos de cada nova norma implementada com a reforma 

eleitoral o que se permite afirmar é que as novas regras podem por conseguinte trazer 

de forma obscura efeitos demasiadamente desastrosos já que não são por si só 

suficientes para alcançar as mudanças que a sociedade diz almejar. 

Aliás, possível também avaliar que esta utopia gerada em torno da reforma 

eleitoral carrega consigo a possibilidade de mitigar ainda mais os conceitos e 
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princípios basilares democráticos ocasionando, inclusive, uma situação política e 

social ao país muito pior do que o já evidenciado.  

 Portanto, torna-se evidente a necessidade ímpar de assegurar a qualidade de 

partidos políticos e a existência destes institutos como instrumento acautelatório dos 

direitos e garantias fundamentais, da prática representativa e do controle institucional 

do poder político delegado aos entes políticos eleitos.  

2.2 A utopia instaurada: a prática de uma corrupção sistêmica e o Estado 

Democrático mitigado. 

 

Para iniciar o desenvolvimento do trabalho em tela é indispensável a avaliação 

preliminar e doutrinária a respeito do termo corrupção conforme preconiza a autora 

Adriana Romeiro:  

“Derivada do latim corruptione, que significa putrefação, decomposição e 
adulteração, a palavra conservou nas lingas vernáculas a acepção original 
latina(...) A corrupção é um vício moral e uma ofensa à Deus. Uma das 
representações mais comuns do processo de corrupção era aquele que 
descrevia o corpo místico da república tomado pela enfermidade, corroído 
até as entranhas por governantes tirânicos que sugavam as forças dos 
vassalos novo”.72 

Apesar das milhares discussões a respeito do novo conteúdo que configura a 

reforma eleitoral e embora pareçam favoráveis as regras inseridas nesta nova 

sistemática o que se percebe é que alguns temas lançados a título de inovação política 

e avanço social carregam em suas entranhas um certo disfarce e estimulam de certa 

forma a prática corruptiva. 

Possível delinear que a corrupção que antes era encarada como cultural hoje se 

tornou sistêmica73 o que se traduz na árdua realidade de que sem esta pratica abusiva 

e antidemocrática nem o próprio sistema institucionalizado se vê capaz de funcionar. 

                                                           
72 ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil: Uma história séculos XVI a XVIII. 1ª edição. Belo 
Horizonte: Editora Autêntica, 2017. P. 25-30 
73 A expressão “Corrupção sistêmica” nunca foi tão citada como tem ocorrido nos últimos tempos. 
Basicamente, a ideia é encarar e tentar inibir atos corruptivos que permeiam as atividades realizadas 
principalmente por sujeitos do setor público que em boa parte não atuam de outra maneira ou por outro 
motivo senão o de obter vantagem indevida em troca de favores e omissões.  
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Em outras palavras o que se pretende refletir é que talvez a pratica corruptiva esteja 

tão enraizada na sociedade brasileira que viver sem ela se tornou quase que utópico 

e perigoso vez que diante de sua ausência o sistema não seria livre, democrático e 

justo, mas sim, pararia de funcionar.  

Aliás, neste sentido o autor Luís Flavio Gomes bem retratou em seu livro “O jogo 

sujo da corrupção” ao delimitar que:  

(..) o poder jurídico de controle, esta enquadrando e submetendo a 
corrupção sistêmica ao império da lei. Essa corrupção sistêmica é a que une 
o lado poder do Estado com o lado promiscuo do mercado, isto é, os poderes 
político, administrativo, financeiro e econômico. Todos esses agentes do 
mercado e das finanças e agentes públicos estão amalgamados por meio 
de um poder e um crime organizado que surrupia anualmente para seus 
bolsos perto de 5% do PI, gerando prejuízos imensos para políticas de 
inclusão e de coesão social. Cada grupo, dentro da organização criminosa, 
desempenha seu papel. O econômico-financeiro alimenta os ganhos ilícitos 
e/ou as caríssimas campanhas eleitorais dos agentes públicos, com 
políticos e altos funcionários administrativos. O grupo político-administrativo, 
em troca, concede ao corruptor contratos superfaturados, empréstimos 
subsidiados, vistas grossas frente aos seus carteis, monopólios ou 
oligopólios, leis e benefícios fiscais.74 

Infelizmente, a realidade identificada –alimentada pelo posicionamento pacifico 

da sociedade e falta de controle dos órgãos que deveriam combater qualquer pratica 

fora dos padrões – expõe uma condição de precariedade ímpar não permitindo a 

manifestação predominante de núcleos honestos mas sim de um todo carente de 

conscientização ética e moral.  

As novas regras foram institucionalizadas sem enfrentar as lacunas que acima 

se relata e ignorando a existência desta condição precária que se rebate com cultura, 

com preparo escolar, com exemplo e não com normatização inovadora e 

revolucionaria, que como exaustivamente se relatou falece da capacidade de extirpar 

de alguma forma os reiterados e permanentes erros realizados por uma sociedade 

que alimenta a ideia absurda de aceitação de uma pratica que facilmente veio a se 

auto promover. 

                                                           
74 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017.  P. 74-75  
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Mas, apesar de afirmar que a reforma eleitoral é fruto da vontade popular se 

transfigurando em ato democrático ela pode também ser encarada como fruto 

deturpador de comodidade e aceitação que reafirma um padrão de aceitação de 

pequenos gestos corruptivos e que paulatinamente se inseriu na cultura e cotidiano 

do país.  

A grande interrogação que permeia o estudo é justamente se essa nova era de 

novas regras eleitorais não se trata meramente de uma inovação simbólica já que 

enquanto se encara a implementação de novas normas no ordenamento eleitoral 

como a salvação para todos os problemas, continuamente, estas regras serão 

direcionadas e aplicadas pelos mesmos sujeitos o que direciona para a conclusão de 

que há severos riscos de representar mais uma institucionalização que se tornará um 

conjunto de palavras e imposições sem credibilidade e eficácia.  

O que se permite concluir é que infelizmente a realidade brasileira é preenchida 

em sua essência com um caráter corruptivo impar que possibilita identificar a hipótese 

de que estejam sendo institucionalizadas novas regras que representam nada mais 

do que uma distorção da realidade que se espera, realidade esta que vem sendo 

instauradas por um grupo de dominadores que se camufla na intenção de instituir uma 

ideia de mudança e inovação frente a uma realidade falseada.  

Diante do histórico nada positivo o que se sabe certeiramente é que o país 

obrigatoriamente precisa se emancipar das práticas obsoletas colonizadoras e 

também da ideia absurda de aceitar a pratica corruptiva como sistêmica sob pena de 

toda e qualquer nova normatização trazer consigo conteúdo nulo e ineficaz 

independente da institucionalização formal e correta de suas previsões.  

Aliás, neste sentido, preconiza o autor Luís Flavio Gomes que:  

A corrupção sistêmica no Brasil chegou onde chegou em virtude da ausência 
do império da lei. Em países cletoplutocratas, é altíssima a impunidade das 
elites dirigentes que roubam a população imponentemente. Vejam, por 
exemplo, os números de impunidade no Supremo Tribunal Federal nos 
casos de foro privilegiado: conforme a Fundação Getúlio Vargas esclareceu 
“de 404 ações, entre março de 2011 e março de 2016, 276 (68%) ações 
prescreveram ou foram enviadas a outras instancias. A condenação se deu 
apenas em 0,74%, ou seja, menos de 1%. Em países com esse resultado, 
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não há dúvida quanto ao não funcionamento dos freis éticos diante de um 
agudo estádio de degeneração. Tampouco, nesse ambiente deletério, 
existem modelos para serem seguidos, daí a importância do império da lei, 
que prova a submissão dos donos delinquentes do poder. 75 

 Portanto, restando evidente que a prática corruptiva se tornou institucional no 

país diante da consciência deturpada de aceitação do mal feito e do equivocadamente 

encarado como normal e da ideia absurda de se encarar irregularidades como 

condição precípua a existência de uma sociedade que foi fundada na cultura de 

contrafação, o que passa a avaliar é: enquanto a sociedade age equivocadamente, 

onde estão os mecanismos de regulação que deveriam estar atuantes na sociedade 

que se avalia evitando que a crise fosse rebatida com uma reforma consideravelmente 

abrupta? 

 

2.3 Sociedade corrompida e a falsa aplicabilidade dos mecanismos de 

regulação – check and balances -  

Dando continuidade ao raciocínio delineado, ciente da mitigação dos conceitos 

até então apresentados, crente de que a corrupção no país se tornou sistêmica e 

crédulo de que as fundamentações que ensejaram a implementação de uma reforma 

eleitoral merecem ser avaliadas com cautela e imparcialidade, outro ponto que merece 

ser ponderado para se alcançar o tema em análise é o fato de se encarar uma 

realidade política caótica mesmo diante da implementação de independência entre os 

poderes76 dominantes do Estado.  

                                                           
75 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017.  P. 199-200  
 
76 Independência dos três poderes: o princípio da divisão dos poderes é um princípio geral do direito 
constitucional que a constituição inscreve como um dos princípios fundamentais que ela adota. Consta 
de seu artigo 2º que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário (...) a independência dos poderes significa: (a) que a investidura e a 
permanência das pessoas num dos órgãos do governo não dependem da confiança nem da vontade 
dos outros; (b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares 
consultar os outros nem necessitam de sua autorização; (c) que, na organização dos respectivos 
serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais; assim é que cabe 
ao Presidente da República prover e extinguir cargos públicos da administração federal, bem como 
exonerar ou demitir seus ocupantes, enquanto é da competência do Congresso Nacional ou dos 
Tribunais prover os cargos dos respectivos serviços administrativos, exonerar ou demitir seus 
ocupantes; às Câmaras do Congresso e aos Tribunais compete elaborar os respectivos regimentos 
internos, em que se consubstanciam as regras de seu funcionamento, sua organização, direção e 
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Esta independência é implementada sob o fundamento precípuo de garantir uma 

auto regulação como também a averiguação sobre o exercício de outrem a fim de 

manter o equilíbrio e evitar dentro do possível atividade deturpada em qualquer das 

esferas.  

Muito na contramão do esperado o que se tem notícia é de numerosos 

escândalos conforme acima já se exemplificou e que ao serem investigados envolvem 

em boa parte mais de um dos poderes fazendo cair por terra mais uma vez os 

conceitos precípuos de uma sociedade democrática, ou, antes disso, os de uma 

sociedade justa e ética.  

Nesta condição novamente o sentimento que permeia a respeito da reforma 

eleitoral é o da dúvida quando se percebe em mais uma avaliação que talvez esta 

regulação entre os poderes há tempos deixou de existir (se é que um dia existiu) e 

apenas veio a ser discutida quando finalmente investigações criminais atuais 

passaram a alcançar inclusive seus próprios pares.  

O princípio da separação dos poderes na formulação tripartite de Montesquieu 

foi implementado na Constituição Federal justamente na intenção de coibir que as 

atribuições na atualidade fossem confundidas ao exigir que prevaleça sobre todos os 

interesses o mecanismo de freios e contrapesos que se traduz na independência e 

harmonia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Aliás, a ideia de harmonia entre 

os poderes transfigura exatamente a premissa de que entre eles deve haver 

consciente colaboração e controle a fim de evitar exercício distorcido de atividades 

obscuras. 

Para o trabalho em tela pertinente avaliar que a ideia de check and balances que 

existe justamente na intenção de evitar concentração de poder e forçar a pratica 

constante de controle entre estes poderes tem sido há tempos deixado de lado no 

país. A ideia do sistema de freios e contrapesos é justamente frear o próprio poder 

                                                           
polícia, ao passo que ao Chefe do Executivo incumbe a organização da administração pública, 
estabelecer seus regimentos e regulamentos. Agora, a independência e autonomia do Poder Judiciário 
se tornaram ainda mais pronunciadas, pois passou para a sua competência também a nomeação de 
juízes e tomar outras providencias referentes à sua estrutura e funcionamento, inclusive em matéria 
orçamentária. (DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 33ª edição. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2009. P 107-110) 
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evitando que ele se aglomere na mão de poucos e assegurando em contrapartida a 

liberdade política e os direitos da minoria.  

A ideia que nasceu da teoria criada por Montesquieu no Livro XI da obra O espirito 

das Leis ao prever as três espécies de poder: o legislativo, o executivo e o judiciário, 

definiu que:  

“pelo primeiro, o príncipe ou o magistrado faz leis para um certo tempo ou 
para sempre e corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a 
paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece segurança, 
previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga as querelas dos 
indivíduos. Chamaremos este último o poder de julgar e o outro, 
simplesmente o poder executivo do Estado”.77  

No mesmo sentido, o autor Alexander Hamilton no livro “O federalista” 

complementa a clássica doutrina, afirmando que:  

“Portanto, o “remédio supremo” aos desmandos seria a separação dos 
poderes em legislativo, executivo das coisas que dependem do direito das 
gentes (executivo), executivo das coisas que dependem do direito civil 
(judiciário), pois na concepção do pai da teoria todos aqueles que detinham 
o poder nas mãos tendiam a dele abusar. Um executivo aliado ao legislativo 
expediria leis tirânicas e executá-las-ia da mesma forma; um judiciário 
associado ao legislativo seria um superpoder detentor dos meios legais e 
coativos sobre a vida a liberdade dos indivíduos; um executivo atrelado ao 
judiciário seria uma força opressora poderosíssima. Assim, a separação era 
fundamental e indispensável”.78 

Infelizmente o que se percebe é que mais esta previsão teria sido mitigada na 

realidade brasileira já que claramente os poderes deixaram de instaurar tanto a auto 

regulação, que se traduz na fiscalização interna de seus pares, como a fiscalização 

dos outros poderes possibilitando uma realidade onde parasitas se instalaram 

silenciosamente em cada uma das esferas do país e colaborando para a construção 

da realidade que hoje se enfrenta.  

Avalie que a reforma nasceu e foi aprovada sob os fundamentos de 3 (três) 

poderes que até então se mantinham alienados e que em boa parte do tempo se 

                                                           
77 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de. O Espírito das Leis. Acesso 
em: tradução realizada por de Fernando Henrique Cardoso. Brasília: Universidade de Brasília, 1995. 
P. 211. 
78 HAMILTON, Alexander; JAY, John e MADISON, James. O Federalista. 2ª Edição. Campinas: Editora 
Russell Editores, 2005. P. 72. 



62 
 

mostrou isento de responsabilidade por todo e qualquer percalço construído na nítida 

impressão de que todos os problemas que deveriam ser rebatidos nada mais eram do 

que construções aleatórias às suas vontades e que de alguma forma fugiam do seu 

poder de controle e fiscalização.  

Esclarecido mais este ponto de análise, pertinente apostilar que o tópico foi criado 

justamente para forçar uma reflexão no sentido de averiguar que não foi apenas a 

crise interna do poder executivo ou legislativo que ocasionou o caos instaurado. A 

crise é denominada institucional justamente porque é evidenciada numa proporção 

expansiva, penetrando por todos os três poderes que de certa forma ignoram a função 

precípua imposta pelo sistema de freios e contrapesos e direcionaram suas atividades 

ao acaso colaborando para uma maior concentração do poderio político que se 

mantem submerso nesta realidade antidemocrática até então delineada. 
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3 O CENÁRIO POLÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE E A REFORMA 

POLÍTICA APROVADA NO ANO DE 2017 

Conforme acima se aufere, o tema “reforma eleitoral: consequência da crise 

institucional brasileira” foi escolhido na intenção de colocar em xeque a 

implementação da nova normatização com rol contundente de novas condições, 

regras e penalidades que serão impostas já no pleito de 2018 e que por diversas vezes 

deixou pairar o sentimento de dúvida quanto à eficácia, seriedade e imparcialidade de 

seu conteúdo.  

A introdução conceitual até então delineada se fez necessário antes de adentrar 

no tema central do estudo acadêmico para que fosse possível esclarecer a linha de 

raciocínio delineada permitindo uma avaliação do novo sistema eleitoral e 

possibilitando o enfrentamento dos motivos conclusivos que serão relatados a partir 

de então.  

O que se pode afirmar precocemente é que não existe a menor pretensão de 

colocar uma pá de cal nas duvidas que permeiam as novas normas eleitorais que 

serão implementadas já no pleito do próximo ano e pudera definir de forma definitiva 

as causas e os efeitos positivos e negativos que estas novas normas irão alcançar a 

partir de sua aprovação.  

O que se entende por necessário e possível é forçar uma avaliação sistêmica e 

imparcial do conteúdo aprovado para que se crie a consciência de que talvez as 

mudanças consideravelmente radicais e realizadas de forma repentina são 

preenchidas pelas incertezas que permeiam a consciência até mesmo daqueles que 

aprovaram as novas regras.  

Avaliando a sistemática criada em torno da discussão do conteúdo das novas 

técnicas implementadas não é de se duvidas que boa parte delas carece de 

imparcialidade e transparência frente aos motivos que ensejaram as inovações e 

expectativas criadas a partir das novas implementações podendo por vezes serem 

frutos, mais uma vez, de manobras políticas e empresariais que tentam de alguma 



64 
 

forma assegurar uma maior concentração de poder frente à realidade de riscos que 

hoje se enfrenta.  

Nesta realidade distorcida convém mencionar explicação do autor Giovanni 

Sartori em seu capítulo sobre democracia etimológica que esclarece exatamente o 

empasse ora avaliado a respeito do conteúdo implementado a título de reforma 

eleitoral que ora se apresenta como democrático e favorável ao povo e ora gera certa 

desconfiança em relação aos motivos das novas implementações, a saber:  

 “Poder do povo é apenas uma expressão elíptica. A frase descreve o 
começo de um processo, mas o deixa suspenso no ar. Pois o poder é 
exercido sobre alguém e governar pressupõe a existência de governados. 
(...) quando a formula é completada, diz o seguinte: democracia é o poder 
do povo sobre o povo. Mas o problema adquire então uma dimensão 
completamente diferente; não consiste apenas em subir ao poder, mas sim, 
e muito mais, de apear-se dele. Se ao longo desse processo de mão dupla 
o povo perde o controle, então o governo sobre o povo corre o perigo de não 
ter nada a ver com o governo do povo. (...) se as eleições e a representação 
são instrumentos necessários à democracia de larga escala, são também 
seu calcanhar de Aquiles.”79 

Perceba que ao avaliar os novos institutos implementados torna-se forçoso 

salientar de antemão que o foco central do estudo é justamente identificar os efeitos 

gerados com as novas normas assim como delinear se cada mudança implementada 

foi pensada e aprovada pautada no governo do povo para o povo ou, como 

comumente vem acontecendo, na intenção dislexa de atender aos interesses de uma 

minoria dominante.  

Sendo assim, oportuno iniciar o capítulo na consciência de que séculos após 

séculos a corrupção tem delineado toda a estória80 do país dificultando a 

                                                           
79 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática. 1994. P. 51-53 
80 Foi no livro “Corrupção e poder no Brasil: uma história séculos XVI a XVIII” que a autora delimita de 
forma muito objetiva a precariedade cultural da nação desde sua descoberta e avalia de forma 
contundente a implementação da corrupção como fenômeno inerente ao sistema, afirmando que “A 
avaliação que os historiadores fazem hoje é que essa dinâmica foi fundamental para a preservação do 
sistema, que sobreviveu durante séculos e isso teria concorrido para dar flexibilidade às relações 
políticas. Se fosse um império mais rígido, não iria se sustentar por muito tempo." Ainda, preconiza a 
historiadora que desde então o ato de corromper e ser corrompido é utilizado como arma política que 
assegura desde os tempos primórdios a sobrevivência dos que desejam dominar o poder. Afirma ainda 
a autora que “Foi por meio da corrupção que as elites locais puderam se constituir como elite e participar 
tanto do poder como dos lucros do processo de colonização. As nossas elites só se tornaram elites 
fazendo uso desse expediente espúrio, que na prática resultaram da flexibilização do pacto colonial." 



65 
 

administração de uma nação que se expandiu carente de estrutura e que desde os 

tempos primórdios favoreceu uma classe social privilegiada. Esta pratica corruptiva 

antes encarada como cultural e na contemporaneidade visualizada como sistêmica se 

alimentou dentre outros motivos por ter sido enriquecida com a falta de cultura e 

conhecimento técnico daqueles que administravam uma terra em desbravamento e 

hoje se faz presente na precípua intenção de concentração de poder político e 

aquisitivo. 

 Crente de que os erros consolidados na contemporaneidade - já elucidados no 

introito do presente estudo- não foram realizados por sujeitos carentes de 

conhecimento o que se avalia neste momento é o fato de que a atual mudança 

institucional no cenário político do Brasil exige para se tornar possível empiricamente 

uma consciência acima de tudo social a respeito das novas condições ideológicas que 

serão implementada no país para que verdadeiramente sejam alcançadas as 

mudanças esperadas, alcançando uma nova era livre de vínculos obsoletos e 

desvinculada de interesses particularizados e desvirtuados81. 

 Enquanto para cada político fraudando licitações e criando caixa dois em obras 

públicas houver também funcionários públicos que fecham os olhos para fiscalização 

permitindo a atuação desonesta dos poderosos cacifes; enquanto para cada 

candidato assegurar sua vitória em eleição houver boa parte da população recebendo 

benefícios em troca de seu voto; enquanto empresários determinarem decisões 

políticas em troca de benefícios camuflados dentre outras múltiplas práticas comuns 

e de certa forma aceitas no cotidiano do país, nenhuma nova norma será suficiente.82 

                                                           
(ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil: uma história séculos XVI a XVIII. 1ª edição. Belo 
Horizonte: Editora Autentica, 2017. P. 100-132)  
81 A ideia da prática corruptiva como sistêmica no país já foi acima delineada, mas, reiterando a 
convicção de que não há que se falar em prematuridade ou inocência frente ao cenário construído que 
desmoraliza a imagem do pais e gerou por consequência a crise institucional que hoje se tenta 
enfrentar, pertinente trazer à baila explicação do autor (livro da corrupção sistêmica). É justamente 
crente desta realidade que se tornou conveniente avaliar a reforma eleitoral ora implementada, pois, 
como já elucidado, para que se mantenha o governo do povo direcionado aos interesses destes titulares 
do poder, indispensável que este povo esteja ativamente reprimindo práticas que possam de alguma 
forma dificultar as mudanças democráticas alimentadas na ideia de uma reforma que muito vai alterar 
no cenário eleitoral do país.  
82 Incontáveis foram as reformas eleitorais até então implementadas e poucos foram os resultados 
positivos alcançados com as mudanças edificadas. Veja como exemplo que desde a implementação 
das normas especificas no rama eleitoral (Lei nº 9.504/97 e 9.096/95) ano após ano, novas normas 
foram implementadas (Lei nº 9.259 de 1996; Lei nº 9.693 de 1998; Lei nº 11.300 de 2006; Lei nº 11.694 
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Ou seja nada adiantará a institucionalização da respectiva reforma eleitoral 

enquanto as pessoas corrompíveis se fizerem maioria já que enquanto existir mais 

corruptores e corrompíveis do que honestos as novas normas permearão em que 

pese válidas ausentes de eficácia83. Apesar desta consciência inegável reconhecer 

ao mesmo tempo que diante da inércia até então vivida toda e qualquer mudança deve 

ser encarada de forma positiva o que torna forçoso acreditar que a reforma eleitoral 

trará com seu novo conteúdo de regras e exigências de fato um novo cenário político, 

econômico e social ao país caminhando dentro de suas próprias limitações ao 

combate da crise institucional instaurada.  

Numa perspectiva fundada em esperança o que se pode prospectar é que o ato 

de corromper e ser corrompido precisa deixar de ser encarado como obstáculo para 

o desenvolvimento devendo-se enfrentar suas entranhas e tentar alterar sua 

implementação embrionária e quase que simbiótica no cenário nacional criando a 

possibilidade de que o mesmo instituto que destrói pode, por outro lado, ser encarado 

como a base para construção de uma nova realidade.  

Em outras palavras, enquanto a corrupção for encarada como o mal do século 

nenhuma modificação será alcançada, mas, quando encarada como instrumento de 

modificação de uma realidade que se repudia aí sim será criado a possibilidade de 

inovação. Veja, não se pretende afirmar que é através da corrupção que será 

alcançado um novo cenário no país, mas sim, pensando em como e porque ela 

perdura por séculos que possibilitará mudanças verdadeiramente frenéticas e que 

alcançarão o novo mundo que o país tanto clama e necessita.  

                                                           
de 2008; Lei nº 12.034 de 2009; Lei nº 12.891 de 2013; Lei nº 13.165 de 2015 e agora Leis n 13.488 e 
13.487 de 2017) , alterando conteúdo de forma significativa e mesmo que as mudanças tenham se 
apresentado de forma corriqueira o cenário que hoje se alcança não é nada proporcional às 
perspectivas traçadas o que tornou forçoso a avaliação que ora se realiza.  
83 O autor Tércio Sampaio Ferraz Junior avalia que “Do ângulo pragmático, a noção de validade está 
ligada a uma qualidade central do discurso normativo enquanto decisão, qual seja, a sua capacidade 
de terminar conflitos, pondo-lhes um fim.(...) Neste sentido, referimo-nos à função de terminar conflitos, 
pondo-lhes um fim (institucionalizando-os), entendendo que a validade exprime uma relação de 
competências decisórias” já em relação à eficácia da norma o autor explica que “O sentido jurídico da 
efetividade, contudo, atende mais ao plano pragmático, podendo dar-se, como dissemos, uma norma 
eficaz (possibilidade de produzir efeitos) que não seja de fato obedecida e aplicada”.  
Disponível em: http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/13 
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Portanto, mesmo que consciente da dificuldade da implementação das novas 

normas frente aos costumes políticos e sociais de boa parte dos cidadãos brasileiros 

o trabalho em tela avalia em tempo a reforma política que acabara de ser aprovada, 

encarando os novos institutos como fruto da crise institucional instaurada no país na 

intenção de esclarecer como deverá funcionar uma campanha eleitoral a partir do 

pleito de 2018.  

Partindo da premissa (i) de que a reforma eleitoral é mecanismo de difícil 

implementação que traz na prática certa nebulosidade frente aos princípios basilares 

de um Estado democrático de direito (ii) de que as reais intenções que ensejaram sua 

implementação são discutíveis (iii) de que há necessidade de desmistificar as novas 

condições implementadas como salvação para todos os problemas da nação e (iv) 

consciente de que a reforma eleitoral nada mais é do que produto final de outras 

mudanças que a ela devem anteceder passemos a expor adiante o conteúdo 

aprovado no novo sistema e que já estará vigentes no pleito de 2018 assim como os 

possíveis efeitos que serão gerados diante de suas implementações.  

3.1 Fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) e fim da propaganda 

institucional partidária no rádio e na televisão. 

A lei nº 13.487 sancionada em 6 de outubro de 2017 alterou as Leis nº 9.504 de 

30 de setembro de 1997 e lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995 para instituir o 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e extinguir a propaganda 

partidária no rádio e na televisão. 

O fundo especial de financiamento de campanha identificado pela sigla FEFC já 

estará vigente no pleito eleitoral de 2018 e estabelece que o financiamento das 

campanhas eleitorais será composto por parte do valor destinado às emendas 

parlamentares somado à compensação da propaganda eleitoral gratuita nas 

emissoras de rádio e televisão, que serão extirpadas84.  

                                                           
84 Artigo 36 § 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. 
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De acordo com as novas regras a isenção dada às emissoras até então em troca 

da veiculação das propagandas partidárias85 será automaticamente anulada86 e as 

empresas emissoras terão de pagar os referidos impostos que antes eram isentas em 

razão da veiculação anteriormente gratuita. 

A previsão legal para a nova regra está prevista a partir do artigo 16-Cº da lei 

9504/96 estabelecendo que:  

Artigo 16-C: O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é 
constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor 
ao menos equivalente: 
I- ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base 
nos parâmetros definidos em lei; 
II- a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata 
o inciso II do § 3odo art. 12 da Lei no13.473, de 8 de agosto de 2017. 

O referido fundo será composto de aproximadamente R$1,5bilhões já para as 

próximas eleições de 2018 o que representa um alto valor para todos os 35 partidos 

políticos existentes. Justamente pelo valor considerável que será distribuído aos 

partidos políticos sua aprovação gerou certa indignação principalmente por parte dos 

parlamentares filiados e representados por siglas partidárias de maior expressão já 

que tanto estes partidos dominantes como também os de menor expressão terão a 

partir de então suporte financeiro para realizar campanha eleitoral o que irá assegurar 

a todos - em proporções consideravelmente desiguais - certa estrutura financeira – ao 

que tudo indica suficiente -para realização de uma boa campanha e alcance de um 

bom resultado – suficiente para alcançar a meta estabelecida pela clausula de 

desempenho-.  

Ao que tudo indica a aprovação que viabilizou o Fundão se fixa na perspectiva 

de que diante das novas regras inseridas na última eleição em relação ao 

                                                           
85 Sobre propaganda partidária, apenas para deixar claro o alcance da mudança efetivada, perceba 
que a extinção se deu em relação às propagandas institucionais, permanecendo como antes as 
propagandas gratuitas veiculadas em época de eleição, a saber: 
Artigo 49 Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira 
seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividida em dois blocos diários de dez minutos para cada eleição, e 
os blocos terão início às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas e trinta minutos, na 
televisão.  
86 Artigo 99 § 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à 
veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8oda Lei nº 9.709, 
de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que: 
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financiamento de campanha eleitoral - vedação de doação de pessoa jurídica e limites 

de gastos das doações por pessoas físicas - boa parte dos partidos se viu sem 

qualquer chance de concorrer nos pleitos conseguintes já que não existindo grandes 

financiadores por trás de suas campanhas jamais atingiriam propagação suficiente 

para alcançar resultado positivo em suas candidaturas. 

De acordo com declaração dada pelo próprio relator quando ainda projeto o 

Senador Armando Monteiro reafirmou os motivos que ensejaram a implementação do 

novo instituto defendendo que “Há que se possa neste momento coragem para 

enfrentar esta questão. Os países mais desenvolvidos usam recursos públicos para 

gastos de campanha (...) ou aprovamos o projeto ou vamos para uma espécie de vale-

tudo em que a atividade política será criminalizada mais uma vez”87. 

Também como fundamento para a implementação do novo instituto em sede de 

direito comparado oportuno trazer à baila informações fornecidas pela British 

Broadcasting Corporation Brasil88 a respeito do financiamento eleitoral em outros 

países:  

“Em alguns países europeus, o financiamento público é responsável por 
mais de 70% do custeio dos partidos. É o caso da Finlândia, Itália, Portugal, 
Espanha, de acordo com o relatório "Financing Democracy", da OCDE, de 
2016 Já no Reino Unido e na Holanda, dinheiro público financia 35% dos 
gastos políticos. O volume de recursos, porém, é mais baixo do que os do 
novo fundo brasileiro. Na França, por exemplo, o financiamento eleitoral foi 
de cerca de R$ 314 milhões na disputa de 2012 - bem menor do que o 
montante previsto para o Brasil.  O financiamento francês também é 
concedido de forma diferente. Os candidatos não recebem o dinheiro de 
antemão. Podem solicitar reembolso apenas de parte dos gastos de 
campanha - até 47% - se obtiverem pelo menos 5% dos votos”.  

Ou seja, a intenção dos inventores da proposta e parlamentares que defendem 

a nova condição implementada passa a imagem de ter se baseado no fato de que o 

fundão além de possibilitar uma campanha mais justa coibiria de alguma forma que 

                                                           
87 Acesso em: 19 de outubro de 2017 
Disponível em  
<http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-09-26/fundo-eleitoral-reforma-politica.html>  
88 Acesso em: 19 de novembro de 2017.  
Disponível em <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41507850> 
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nas próximas campanhas os partidos se utilizem de manobras obscuras para obter 

incentivo financeiro a fim de viabilizar uma boa campanha eleitoral.  

De forma bem direta ao que parece os defensores do fundão acreditam que de 

alguma maneira o novo instituto servirá como incentivo aos partidos políticos e 

candidatos para não realizarem caixa dois, doações fraudulentas e sonegações 

financeiras.  

Em contrapartida Senadores de grande representação como Ronaldo Caiado e 

Renan Calheiros se manifestaram contra a reserva89 do fundo e a distribuição da 

quantia entre os partidos afirmando que o recurso público que será distribuído entre 

os partidos políticos é de demasiada valoração.  

Outro ponto de avaliação foi o fato  de que parte do valor que compõe o respectivo 

fundo será retirado das emendas parlamentares o que significa que cada 

representante eleito terá uma quantia reduzida da verba direcionada ao seu gabinete.  

Outros representantes se mostraram ainda mais revoltados com a inovação como 

por exemplo o Partido Social Liberal (PSL) que ingressou inclusive com uma ação 

direta de inconstitucionalidade90 sob o fundamento de que o Congresso Nacional criou 

uma nova fonte de financiamento de campanhas eleitorais por meio de uma lei 

ordinária quando em verdade – de acordo com o entendimento dos representantes do 

PSL- deveria utilizar-se de uma emenda constitucional.  

 O que se deve ponderar é que apesar do fundo ter como intenção dar estrutura 

a todos os partidos políticos para a realização de campanha eleitoral, por outro, a 

forma como a distribuição da verba foi definida gera por si só uma discrepância impar 

entre os valores e automaticamente oportunidades oferecidos a cada partido. 

                                                           
89Disponível em:  
<http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-09-26/fundo-eleitoral-reforma-politica.html> Acesso em: 
18 de novembro de 2017 
90 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5795&classe=ADI&orige
m=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M > Acesso em: 06 de dezembro de 2017 
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Isso porque, de acordo com a nova redação do artigo 16-C que detalhou como 

será composto o referido fundo o novo instituto será acentuado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral em cada ano de eleição, composto por 30% (trinta por cento) dos recursos 

da reserva especifica do valor de isenção para propaganda partidária de rádio e 

televisão e também por porcentagem de origem das emendas parlamentares, 

devendo o repasse ser realizado até 10 de julho de cada pleito em conta própria de 

campanha e o valor não utilizado retornado ao tesouro nacional, a saber: 

Artigo 16-C: O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é 
constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor 
ao menos equivalente: 
§ 2º O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em 
conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia 
útil do mês de junho do ano do pleito. 
§ 3º Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior 
Eleitoral: 
I-Divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e 
§ 7º Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido 
político somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os 
quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção 
executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente.  

 A previsão de que o valor não utilizado proveniente do FEFC deverá ser 

devolvido ao Tesouro nacional91 de certa forma passa a imagem de seriedade em 

relação a nova imposição normativa ao passo em que possibilita a crítica direta de 

que nenhum dos partidos que já realizaram tantas campanhas caras irão sob qualquer 

hipótese deixar sobrar dinheiro em caixa.  

 Este tipo de avaliação talvez demonstre uma realidade onde o legislador não 

sabia o que estava fazendo já que é de conhecimento geral o gasto movimentado nas 

campanhas realizadas no país e, uma vez que cada partido receberá fomento de 

alçada considerável a fim de estimular qualidade no trabalho a ser desenvolvido não 

irão encontrar motivos para poupar qualquer quantia recebida inclusive para que 

possam usufruir de todos os meios possível a fim de alcançar o resultado que 

almejam.  

                                                           
91 §11 Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem 
utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no 
momento da apresentação da respectiva prestação de contas.  
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Sobre o repasse é o artigo 16-D da Lei 13.488/17 que especifica como deverá 

ser a divisão do valor total destinado ao fundo especial de financiamento de 

campanha:  

Art. 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
(FEFC), para o primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os 
partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios: 
I -2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com 
estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 
II -35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo 
menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do 
percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados;  
III -48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção 
do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as 
legendas dos titulares;  
IV -15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do 
número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas 
dos titulares.  
§ 2º Para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo a que se 
refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário 
respectivo. 

   Neste ponto bom avaliar que se o instituo foi criado para viabilizar campanhas 

justas e condições equiparadas entre os concorrentes se equivocou. Não há dúvidas 

de que a Câmara dos deputados é constituída predominantemente por uma minoria 

partidária que ao possuir estrutura financeira ainda mais contundente para realização 

de campanha alcançará boa parte – para dizer o menos – das cadeiras disponíveis 

na casa.  

 A ideia e intenção deste novo instituto aparentemente se mostra satisfatório e 

proveitoso, mas, a partir das condições impostas a título de distribuição, melhor 

dizendo má distribuição, a sistemática fomentará ainda mais desigualdade frente uma 

realidade onde os partidos maiores e mais bem estruturados tendem a receber verba 

em maior quantia enquanto os menores e carentes de fomento receberão parcela 

menor.  

Nesta condição, o poder econômico do partido político determina o alcance de 

seu poder político o que se transfigura na realidade que a reforma eleitoral diz tentar 

coibir. Ou seja, por um lado a ideia do fundo mitiga a concentração de poder até então 

mantida já que os partidos menores que antes não possuíam qualquer poder 
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financeiro para realizar uma boa campanha poderão a partir da implementação deste 

novo instituto ter a oportunidade de realizar um bom trabalho criando a real 

perspectiva de se atingir metas e resultados até então não alcançados. Mas, se por 

um lado o fundão tenta assegurar estrutura financeira para todos os partidos, por 

outro, vedando as propagandas eleitorais gratuitas e distribuindo a verba da forma 

como elucida o artigo 16-D supramencionado acaba por expor os partidos a condição 

de não equiparação novamente.  

É neste contexto se encaixa perfeitamente a teoria da democracia competitiva de 

Sartori que elenca que “o que torna a democracia possível não deve ser confundido 

com o que torna a democracia mais democrática”92 ou seja, a teoria de Sartori 

coaduna justamente com a realidade que aqui se tenta enfrentar já que as normas ora 

implementadas possibilitam o engajamento de um regime democrático perfeito mas, 

de forma empírica, não gera – ao que tudo indica – consequência fática de uma 

democracia mais democrática justamente por apresentar a implementação de normas 

que na teoria são regidas por ideais democráticos mas na pratica avançam numa 

realidade contrária. 

Como consequência, a partir do momento em que as campanhas eleitorais 

passarem a ser disputadas por todos os partidos políticos existentes a inovação que 

será atingida é a chance de vitória por novas personificações nas cadeiras decisivas 

do país o que fará com que o poder executivo e legislativo seja preenchido de maneira 

mais miscigenada, como de fato deveria ser, alimentando a possibilidade de 

alternância do poder que embasa o regime democrático do país. 

Além desta dissolução em relação a concentração do poderio político avalie 

também que a revolta dos parlamentares se dá diante do receio de que o fundo 

aprovado irá assegurar maiores oportunidades aos partidos menores que não fazem 

parte da base aliada já orquestrada pelos partidos dominantes.  

Por este prisma, a aprovação do respectivo fundo viabilizou de certa forma uma 

campanha política com mais oportunidades que embora não equiparadas entre os 

                                                           
92 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita: O Debate Contemporâneo. São Paulo: Editora 
Ática, 1994. P. 214.  
 



74 
 

concorrentes possibilita uma distribuição de determinada quantia de grande 

expressão que será direcionada às instituições partidárias registradas no país.  

Sendo assim, com a existência do denominado fundão será criada a possibilidade 

de uma maior concorrência partidária93 na tentativa de assegurar minimamente o 

pluripartidarismo e coibir dentro do possível a concentração do poderio político uma 

vez que irá estimular a concorrência partidária que se manifesta no pluralismo político 

e desestimular a cultura de alocar grande montante pros grandes e infestados 

gabinetes dos parlamentares, direcionando o dinheiro público na expectativa ímpar de 

estimular uma maior qualidade dos representantes do país. 

Superada a avalição a respeito deste novo instituto implementado no país segue 

abaixo avaliação sobre a clausula de desempenho que irá ocasionar uma mudança 

no cenário político nacional impar e de considerável impacto para a sociedade 

brasileira.  

3.2 Cláusula de Desempenho, de Barreira, de exclusão - PEC 97/2017 

A denominada Cláusula de barreira - de desempenho ou de exclusão – também 

foi implementada na reforma eleitoral de 2017 através da PEC originariamente 97/17 

e já estará vigente a partir do pleito de 2018 passando a ser chave fundamental para 

possibilitar o acesso da legenda ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda 

gratuita no rádio e na televisão.  

                                                           
93 Conforme preconiza o autor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves “ao lado da cidadania (em sentido 
amplo) o pluralismo político também está estreitamente ligado ao direito eleitoral. Não podemos ser um 
país no qual apenas uma ideologia, um partido ou uma forma de ver o mundo são permitidos pois isso 
significaria que toda a sociedade teria um único e consensual pensamento ou, mais provavelmente, 
que outras formas de pensar sofressem perseguições (...) o pluralismo político é um dos fundamentos 
do Estado democrático de direito, como são também, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e a cidadania” justamente por este motivo que a Constituição federal 
preconiza nos seguintes termos a liberdade de organização partidária, a saber: Art. 17. É livre a criação, 
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime 
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os 
seguintes preceitos :I - caráter nacional; II - proibição de recebimento de recursos financeiros de 
entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação de contas à Justiça 
Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves. Direito Eleitoral. 8ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 22) 
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A inovação foi alcançada através da Proposta de Emenda Constitucional 

inicialmente sob nº 36/201694 apresentada pelo Senado Federal por intermédio dos 

Senadores Aécio Neves e José Aníbal e possui como premissa o impedimento do 

funcionamento parlamentar dos partidos políticos que não alcançarem determinado 

percentual de votos pautando-se em legislações eleitorais estrangeiras. 

Além do fundamento de que legislações estrangeiras de maior avanço já utilizam 

as denominadas clausulas de desempenho os criadores da PEC 36/201695 também 

justificaram a proposta da nova norma sob o pretexto de tentar coibir legendas de 

aluguel, já que em suas visões, os partidos menores por não atuarem de maneira 

significativa frente a sociedade propiciam condições e vantagens aos partidos maiores 

a fim de pleitear por uma inclusão no sistema político do país.  

As exigências em relação ao desempenho partidário serão gradativamente 

impostas96 e, já no ano de 2018 (Artigo 3º, p. único, I, da atual PEC 33/17), nas 

eleições para a Câmara dos Deputados, os partidos terão de obter no mínimo 1,5% 

dos votos válidos que poderão ser distribuídos em no mínimo um terço dos estados 

com pelo menos 1% dos votos válidos em cada um ou, de forma alternativa, deverá o 

partido político eleger pelo menos 9 deputados distribuídos em no mínimo 1/3 dos 

estados brasileiros.   

Já a partir de 2022 (Artigo 3º, II da atual PEC 33/17), os partidos deverão alcançar 

pelo menos 2% dos votos válidos para a Câmara dos deputados, que serão 

distribuídos em no mínimo 13/ dos Estados da federação com pelo menos 1% dos 

votos válidos em cada um ou, de forma alternativa, eleger pelo menos 11 deputados 

distribuídos em 1/3 dos Estados.  

Em 2026 (Artigo 3º, III da atual PEC 33/17) os partidos terão de alcançar pelo 

menos 2,5% dos votos válidos, distribuídos em no mínimo 1/3 dos Estados com pelo 

                                                           
94. Site oficial do Senado Federal – PEC 36/2016 
Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126473> Acesso em: 14 
de dezembro de 2017  
95 Site Oficial do Senado Federal – PEC 36/2016 
Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126473> 
96 Emenda Constitucional 97/2017. Acesso em: 16 de dezembro de 2017 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc97.htm> 
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menos 1,5% dos votos válidos em cada um ou de forma alternativa eleger ao menos 

13 deputados em, no mínimo 1/3 das unidades da federação.  

 Em 2030 (Artigo 3º, caput da atual PEC 33/17), os partidos terão de obter o 

mínimo de 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados 

distribuídos em pelo menos 1/3 dos Estados com o mínimo de 2% dos votos válidos 

em cada um deles ou de forma alternativa, eleger pelo menos 15 deputados federais 

distribuídos em pelo menos 1/3 dos Estados. 

O tema apresenta opiniões divergentes em relação aos especialistas da área 

conforme se confere abaixo diante das narrativas apresentadas por nomes de grande 

expressão, avalie: 

  Em entrevista ao portal G1, datada em 18 de setembro de 2016, o professor de 

Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer, afirmou acreditar que a 

redução no número de partidos poderia trazer avanços na governabilidade, 

defendendo que “O argumento de que daria melhores condições de governabilidade 

ao governo é válido, porque com 28 partidos no Congresso a governabilidade é 

bastante afetada. Com sete, oito, nove partidos, isso seria melhor. Menos partidos, 

mais governabilidade”. Entretanto, ainda sopesando seu posicionamento, completa o 

especialista que: 

“a proposta é “inconstitucional” e, caso fosse questionada junto ao Supremo 
Tribunal Federal, seria derrubada, a exemplo do que aconteceu em 2006 
com uma cláusula de barreira aprovada em 1995. (...) “Isso cria duas classes 
de deputados: os deputados de primeira classe, de partidos que tiveram bom 
desempenho eleitoral, com mais direitos que os deputados de segunda 
classe, que não atenderam aos requisitos previstos”.97  

O jurista Ives Gandra da Silva Martins98, em entrevista à Ordem dos Advogados 

do Brasil datada em 09 de setembro de 2016 também se posicionou aafirmando que 

“A proposta é tímida”, e também que “Estudar o parlamentarismo para uma 

                                                           
97 Portal G1. Notícia: Clausula de barreira restringiria ação de 14 partidos se já estivesse em vigo. 
Acesso em: 17 de dezembro de 2016. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/clausula-de-barreira-restringiria-acao-de-
14-partidos-se-ja-estivesse-em-vigor.html> 
98 Site Ordem dos advogados do Brasil – Estado de São Paulo.  
Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/noticias/2016/09/para-juristas-proposta-de-reforma-politica-e-
timida-1.11156 >Acesso em: 17 de dezembro de 2016.  
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implantação gradativa, isso eu chamo de reforma ousada”. O jurista demonstrou ser 

a favor de uma proposta de reforma política ainda mais ousada, mais incisiva, 

concluindo que o conteúdo da PEC 36/2016 (após aprovação, atual PEC 97/2017) 

ainda é paliativo e sem reflexos futuros consideráveis.  

 Manifestou-se também o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, claramente defensor da implementação 

da cláusula de barreira, afirmando que “O Brasil passa por uma profunda crise 

institucional graças ao seu sistema, que aos poucos foi mostrando suas distorções 

que aumentaram devido às pequenas reformas” (...) “uma base partidária muito 

fragmentada leva ao fracasso do sistema e à falta de credibilidade”.99 

Avalie que alguns doutrinadores defendem a ideia de que a clausula de alguma 

forma facilitaria a governabilidade no país mas, o que se percebe é que talvez 

contrariamente à esta expectativa prospectada o resultado que se alcançará será o 

de maior concentração do poderio político como muito já se elucidou no trabalho em 

tela. 

Continuamente, avaliando os posicionamentos em relação à esta inovação que 

representa grande impacto no cenário político do país também oportuno trazer à baila 

mais uma vez posicionamento do autor Giovanni Sartori que além de avaliar a 

viabilidade de sua implementação conforme todos os outros fizeram de forma 

diferenciada retorna seu pensamento para os percentuais aplicáveis, confira: 

 “Não é possível estabelecer a priori e de modo genérico qual o limite 
apropriado [para o percentual da cláusula de barreira], porque a distribuição 
varia de país para país. Não há dúvida de que abaixo de 3% ou 4% esse 
limite não faz muito sentido; por outro lado, 10% parece um obstáculo 
importante. Mas uma exclusão de 5% seria inútil na Polônia, em 1991, e 
muito eficaz na Itália, em 1993. Seja como for, as barreiras de exclusão, de 
modo geral, cumprem o seu objetivo. Por outro lado, sua eficácia tem sido 
exagerada no caso da Alemanha, onde a Sperrklausel não eliminou o 
neonazismo e o Partido Comunista.”100 

                                                           
99 Site Conjur.: Acesso em: 17 de dezembro de 2016.  
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-set-13/falta-clausula-barreira-permitiu-ascensao-
hitler-gilmar> 
100 SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional: como mudam as Constituições. Brasília: UnB, 1996. 
P. 23-24. 
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 Apesar de favorável à implementação da clausula o autor volta sua atenção para 

a particularidade de cada Estado em que o percentual é implementado concluindo que 

apesar de atingir seu objetivo central deve-se considerar a peculiaridade de cada 

nação, cada estágio cultural e institucional, a fim de tornar a implementação da 

clausula respeitável e aplicável e evitar que o novo instituto se torne mais um fator 

inútil da contemporaneidade.  

Ao que tudo indica, a clausula foi imposta precipuamente na intenção de controlar 

a quantidade e qualidade de partidos políticos atuantes no país e se por um lado o 

número de partidos políticos é extenso e deve ser controlado para amenizar o 

montante direcionado à estas instituições a título de fundo partidário por outro é 

justamente frente à diversidade de partidos que se possibilita assegurar o 

pluripartidarismo.  

Apesar de parecer absurda a quantidade de partidos políticos registrados e todos 

os efeitos negativos advindos dessa extensa quantidade partidária – condição esta 

que nos parece de maior relevância para garantir a aprovação da PEC - pertinente 

avaliar também que é justamente essa realidade multipartidária- pluralismo jurídico 

acima delineado pelo autor Sartori - que de alguma forma assegura a independência 

entre pares e os poderes acirrando a disputa política que de fato se vê configurada – 

teoria da democracia competitiva de Sartori acima delineada- ocasionando uma 

prática real de um Estado democrático de direito que ao que tudo indica restará ainda 

mais comprometido a partir dos resultados das eleições de 2018.  

Este ponto da reforma eleitoral exige a avaliação de todos os conceitos 

abarcados no início deste trabalho. Se por um lado o Estado democrático de direito 

se pauta na possibilidade múltipla de vontades e liberdade de expressão é através de 

um instituto como este que exclui parte de partidos políticos de menor expressão que 

se vê expressamente institucionalizado a mitigação do regime que deveria prevalecer 

no país já que ignora a representatividade de uma minoria101. 

                                                           
101 De acordo com o que preconiza Sartori, “os critérios para selecionar uma minoria são numerosos. 
Entre eles, dois são de enorme importância. O primeiro é o critério altimétrico. Um grupo de controle é 
um grupo que, na estruturação vertical das sociedades, localiza-se “no topo”. Desse modo, podemos 
dizer que, em todas as sociedades, o poder reside numa classe de poder situada no topo. O critério 
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Apesar de ser o partido político o meio assecuratório da representatividade 

exercida através do poder político delegado pelo povo aos eleitos já que possibilita a  

comunicação entre líderes políticos representantes e os cidadãos brasileiros o 

banimento destes é exaltado com louvor pelos criadores e pelo próprio povo que 

demonstram mais uma vez a incapacidade técnica e política que alimenta o 

comprometimento do sistema que até então se tenta tutelar.  

Por outro lado, apesar de encarar a ideia da clausula de exclusão como 

exagerada forçoso avaliar também que mesmo diante de sua ausência o 

pluripartidarismo ainda assim não é ponderado na realidade brasileira podendo ser 

encarado o novo instituto apenas como a formalização do que já acontece no país.  

Ao avaliar o conteúdo, suas condições e possíveis efeitos, o que se conclui é que 

apesar da clausula expor a erradicação de parte dos partidos políticos não é de todo 

ruim apesar de considerar que o percentual aplicado deveria ser melhor ponderado. 

De qualquer forma, avaliando o cenário já consolidado perceba que o que torna a 

clausula menos drástica e mais aceitável é o seu atrelamento ao fundo de 

financiamento de campanha acima relatado.  

Isso porque, é o FEFC que servirá como instrumento de empoderamento aos 

partidos políticos de menor expressão e apesar de distribuído de forma 

consideravelmente desigual irá assegurar na prática a oportunidade de realização de 

uma campanha eleitoral com certa estrutura, criando uma perspectiva real de ganho 

em que pese não de disputa. 

Sendo assim, as duas inovações (FEFC e Clausula de desempenho) se 

complementam já que enquanto a clausula de desempenho cria exigências 

                                                           
altimétrico supõe que quem está no topo “tem poder”; um pressuposto justificado pelo motivo lógico de 
que o fato de ter poder o coloca no topo, e que alguém tem poder de fato precisamente por estar no 
topo. A objeção poderia ser que nosso critério funciona bem quando lidamos com uma pirâmide de 
poder, mas não funciona tão bem quando falamos (...) de uma configuração de poder sem um ápice 
(uma pirâmide imperfeita e truncada). (...) O segundo critério é, portanto, um critério de mérito(..) 
Segundo esse ponto de vista, alguém não está no topo porque tem poder, mas, muito ao contrário, 
uma pessoa tem poder e está no topo porque merece”. Na atualidade que se tenta enfrentar, 
infelizmente, pode-se afirmar que o critério utilizado é o primeiro já que, diante de tantos escândalos 
elencados, não há mérito algum para que os sujeitos políticos em sua maioria estejam “no topo” e, 
somente estão por lá, estritamente porque tem poder, político e econômico, assegurando dessa forma 
a posição privilegiada. 101 (SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional: como mudam as 
Constituições. Brasília: UnB, 1996. P.196-197) 



80 
 

incentivando os partidos a se tornarem melhores em termos de qualidade e mais 

ativos é o fundão que irá viabilizar certa estrutura para que todos os partidos possam 

ter a chance de alcançar as metas impostas oferecendo auxilio suficiente para que se 

realize uma boa campanha. 

 A título de direito comparado veja abaixo explicação da autora Monica Herman 

que coloca uma pá de cal sobre qualquer dúvida a respeito da clausula ser de fato 

mecanismo de exclusão já que possui como premissa basilar a ideia de ignorar 

núcleos de uma minoria que em verdade não importa para a formação de estatística 

e que claramente não é levada em consideração, confira: 

 “a clausula de barreira ou de desempenho, originou-se da Sperrklausel do 
sistema eleitoral alemão, cuja função era tentar impedir o acesso de grupos 
partidários insignificantes ao parlamento sob a alegação de que a 
representatividade deles seria nula e os riscos de uma fragmentação política 
seriam altos, já que a formação de governos estáveis ficaria dificultada”.102  

 Coadunando com a afirmativa de Monica Herman e conhecedor das estatísticas 

e fundamentos precípuos que fizeram com que o instituto fosse disseminado por todos 

os cantos do mundo no mesmo sentido esclarece o autor Paulo Bonavides:  

“o emprego das cláusulas de barreira, faz-se sob o pretexto de tolher a 
excessiva fragmentação partidária a que se acha expostos os sistemas de 
partidos vinculados ao processo eleitoral da representação proporcional, 
funcionando na Alemanha, como instrumento de salvaguarda do regime 
democrático contra a agressão político-ideológica das organizações 
extremistas.”103 

Ainda neste sentido, o autor Claudio Lembo esclarece de forma expressa e 

objetiva que em muitos países a clausula foi implementada há tempos exatamente 

como forma de regulação do pluralismo partidário que aqui se tenta assegurar, avalie:  

“(...)Na América Latina a clausula de barreira não é muito comumente 
implementada, exceto na Argentina que tem uma barreira de 3% em nível 
distrital, calculada sobre a base dos cidadãos inscritos (...) Na Bolívia, há 
uma previsão de clausula de desempenho de 3%, só que do total de votos 
em nível nacional em relação à parcela das cadeiras no parlamento (...) No 
México, terá direito a deputados, distribuídos pela regra proporcional, todo 
partido que ultrapassar a barreira de 2% dos votos de todas as 5 

                                                           
102 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. Barueri: Editora Manole, 
2004. P. 109-110.  
103 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Editora Malheiros, 2006. P 274-275 
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circunscrições e que tenha apresentado candidatos em pelo menos 200 
distritos uni nominais.” 

 Na Europa, o instituto é ampla e moderadamente utilizado com percentuais mais 

razoáveis do que os implementados nos países latinos, a saber: na Holanda, o 

percentual exigido é de 0,67% dos votos válidos; na Espanha, 3% em nível nacional 

e 5% em nível municipal; na Hungria 5% para partidos que concorram isoladamente, 

10% para alianças envolvendo dois partidos e 15% para grandes coalizões partidárias; 

na Áustria, exige-se 4% da votação nacional para assegurar participação no 

parlamento; na Turquia, é exigido 10% dos votos nacionais e quota mínimo em um 

determinado distrito.104  

Justificando a implementação da clausula de barreira como instrumento que 

viabiliza o pluripartidarismo mas também tenta coibir o multipartidarismo desenfreado, 

oportuno trazer à baila citação feita pelo Professor Claudio Lembro em seu livro “Voto 

nas Américas” da explicação cedida por Bolivar Lamounier, confira:  

“Com três ou mais partidos, haverá sempre a possibilidade de “chantagem” 
por parte de uma agremiação média ou pequena, que dessa forma cobrará 
um preço exorbitante por sua capacidade de determinar marginalmente o 
sucesso ou o fracasso de determinada coalizão [...] Na era da televisão, a 
proliferação estimulada pelo efeito conjunto de representação proporcional 
e de leis muito permissivas no tocante à formação de partidos pode facilitar 
extraordinariamente o acesso ao poder de presidentes sem base 
parlamentar e até sem quadros para preencher os altos cargos 
administrativos. Os danos que resultados deste tipo podem causar à 
governabilidade, em países que enfrentam penosos desafios de 
reestruturação econômica e reforma do Estado, não são desprezíveis.”105 

 Portanto, apesar de exigir um percentual considerável de desempenho - que de 

certa forma expõe ao risco altíssimo de exclusão de boa parte dos partidos políticos 

obtendo como resultado mais uma manobra para concentração do poderio político - 

ao mesmo tempo, quando atrelada ao FEFC, de forma complementar, ambos os 

institutos tornam-se satisfatórios já que enquanto um exige certas condições o outro 

                                                           
104 LEMBO, Claudio. O voto nas Américas. 1ª Edição. Barueri: Editora Manole e Minha Editora, 2008. 
P44-47  
105 LAMOUNIER, Bolivar. Parlamentarismo, sistema eleitoral e governabilidade. Acessado em: Nohlen, 
Dieter. Elecciones y sistemas de partidos em América Latina. San José, Costa Rica. Instituto 
internacional de Derechos Humanos, 1993. 
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assegura estrutura para que as metas sejam alcançadas respectivamente através do 

empoderamento partidário.  

Superada a avaliação a respeito da clausula de exclusão, segue avaliação a 

respeito de outra inovação trazida com a aprovação da reforma eleitoral de 2017 que 

trata sobre a arrecadação de recursos para realização de campanha eleitoral bem 

como imposição de limites de gastos em campanha de acordo com o cargo que será 

disputado.  

3.3 As novas regras sobre arrecadação de recursos para realização de 

campanha eleitoral e a imposição de limites de gastos em campanha a depender 

do cargo disputado 

 As regras sobre arrecadação e aplicação de recursos na Campanha Eleitoral 

estão estabelecidas na Lei 9.504/97 a partir do artigo 17106 e com o advento da Lei nº 

13.488/17 fruto da reforma eleitoral que ora se avalia algumas regras foram alteradas 

e já serão implementadas a partir do pleito eleitoral de 2018.  

A primeira alteração se deu com o artigo 18107 que agora prevê que os limites de 

gastos da campanha eleitoral serão definidos em lei e divulgados pelo TSE, a saber: 

Art. 18.  Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e 
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.   (Redação dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

 A alteração embora pareça ínfima foi feita na intenção de trazer formalidade para 

as normas implementadas em pleito eleitoral exigindo que as regras sejam 

estabelecidas através de Lei108 e não em publicação formatada pelo Tribunal o que 

acaba por transpassar a ideia de maior rigidez quanto ao conteúdo implementado. 

                                                           
106 Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, 
ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei. 
107 Artigo revogado pela reforma eleitoral de 2017: Art. 18.  Os limites de gastos de campanha, em cada 
eleição, são os definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral com base nos parâmetros definidos em 
lei.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
108 No caso em tela, a inclusão da segunda parte do artigo criou maior rigor para que normas sejam 
implementadas a respeito da arrecadação e gastos em campanha eleitoral que, ao ser submetido à 
elaboração de uma lei, passará pela fase de admissibilidade, constitucionalidade e mérito, certamente 
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Sobre os limites de doação é o artigo 18-A e 18-B que não sofreu alteração com 

a presente reforma que estabelece as consequências caso as demarcações impostas 

não sejam obedecidos estabelecendo que:  

Art. 18-A.  Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as 
despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que 
puderem ser individualizadas.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

Art. 18-B.  O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada 
campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% 
(cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem 
prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder 
econômico.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015). 

 Já os artigos 20,21 e 22, não sofreram alteração com o advento da reforma mas 

serão arguidos por estabelecer as regras e responsabilidades direcionadas aos 

candidatos e partidos em relação a administração dos gastos realizados em 

campanha eleitoral.  

 Os artigos 20 e 21109, respectivamente, estabelecem expressamente a 

responsabilidade do candidato que deve arcar com a administração financeira da 

campanha realizada bem como com a veracidade das informações fornecidas, 

enquanto o artigo 22110 (Lei 9.504/97) estipula o procedimento que deve ser adotado 

                                                           
obedecendo a um rigor muito mais exigente do que uma “simples” publicação elaborada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/como-nascem-as-leis 
109 Art. 20.  O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele 
designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, 
inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na 
forma estabelecida nesta Lei.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
Art. 21.  O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta 
Lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar 
a respectiva prestação de contas.   (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006) 
110 Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para 
registrar todo o movimento financeiro da campanha. 
§ 1o  Os bancos são obrigados a:   (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) 
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em 
convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras 
despesas de manutenção;   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
II - Identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ 
do doador.   (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) 
III - encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente 
para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no art. 31, e informar 
o fato à Justiça Eleitoral.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em 
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.   (Redação dada pela 
Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta 
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido 
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pelos partidos e candidatos para abrir conta bancária especifica da campanha111 e a 

movimentação da mesma já que o valor arrecadado para este fim deve ser 

administrado em conta especifica, leia-se, apartada da conta comum administrada por 

partidos e filiados fora de pleito eleitoral.  

Os parágrafos 3º e 4º112 do supramencionado artigo estabelecem as regras 

direcionadas aos candidatos e partidos que tenham suas contas desaprovadas, 

inclusive de forma expressa, prevendo o encaminhamento de cópia do processo para 

o Ministério Público eleitoral caso as contas venham ao final serem rejeitadas.  

                                                           
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou 
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.   (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 
§ 4o  Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público 
Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.    (Incluído 
pela Lei nº 11.300, de 2006) 
111 É preconizado pela Lei das eleições (Lei 9.504/95) no Artigo 22: É obrigatório para o partido e para 
os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. 
Conforme preconiza o autor Joel Candido, “A ideia é submeter os candidatos e partidos a obediência 
ao Princípio da Responsabilidade Financeira Solidária entre partidos e candidatos. (...) a especialidade 
da conta, exigida pela lei, é para facilitar a análise da documentação a ela relativa, em caso de quebra 
de sigilo bancário para apuração das responsabilidades. Poderá ser conta remunerada ou conta 
caderneta de poupança, ou ainda outra assemelhada oferecida pela rede bancária, mas deverá ser 
própria, identificada e específica para esta finalidade”. (CANDIDO, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro.15ª 
edição. São Paulo: Editora Édipo, 2012. P. 460-461).  
112 Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para 
registrar todo o movimento financeiro da campanha;  
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta 
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido 
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou 
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.   (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 
§ 4o  Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público 
Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.    (Incluído 
pela Lei nº 11.300, de 2006). Conforme adverte Joel Candido, “no §3º há mais uma tentativa do 
legislador de coibir o “caixa 2” – recurso financeiro não contabilizado-, preocupação maior quando o 
assunto é recurso financeiro para as campanhas eleitorais. (..) a primeira parte deste dispositivo se 
refere o entanto a recurso financeiro licito, pois, se forem ilícitos, não incide a excludente supra referida. 
No caso de recursos financeiros ilícitos, tenha ou não passado pela conta bancaria, tenha ou não sido 
gasto, estaremos frente a ilegalidade sujeita a sanções previstas na lei, após processo regular com 
ampla e efetiva defesa. Na parte final deste §3º, temos três situações relevantes e que não podem ser 
desconsideradas como simples a técnica do legislador, devendo ser todas elas esclarecidas pelo 
interprete. A primeira: se a comprovação do abuso do poder econômico decorrer do processo de 
prestação de contas a que se refere a 1ª parte do parágrafo, a menção à cassação do registro do 
candidato é despicienda, bastando só a menção à cassação do diploma pois essa comprovação só vira 
após a eleição, quando, por obvio, não se fala mais em registro. A segunda: se a comprovação do 
abuso do poder econômico não constar do processo de prestação de contas, mas de outro processo 
eleitoral a parte final deste §3º era desnecessária. A terceira: independentemente do que aqui já foi 
dito, a sanção da cassação do registro do candidato sanção da cassação de seu diploma não podem 
qualquer delas constar de lei ordinária. Configuram, sempre, inelegibilidade, ainda que só para uma 
eleição, pois a votação ao candidato nela ocorrida será invalida com suas aplicações.” (CANDIDO, Joel 
J. Direito Eleitoral Brasileiro.15ª edição. São Paulo: Editora Edipro, 2012. P. 462-463) 
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O artigo 22-A113 em seus parágrafos já existentes não sofreu qualquer alteração 

e, com a aprovação da reforma, foi complementado com dois novos parágrafos - §3º 

e §4º - que estipulam a data inicial para que os pré-candidatos possam iniciar a 

arrecadação de recursos e estabelecem como deve funcionar caso o registro da 

candidatura não seja efetivado. Confira:  

§ 3º Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos 
a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 
4o do art. 23 desta Lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades 
arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização 
de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral.   (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 
§ 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, se não for efetivado o registro 
da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores 
arrecadados aos doadores.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017).  

 Ao avaliar as inclusões efetivadas perceba que a previsão legal possui a 

premissa de adiantar todo o processo da campanha eleitoral a fim de possibilitar a 

arrecadação de recursos em data anterior ao anteriormente preconizado ciente de que 

as campanhas atualmente estão mais enxutas em termos financeiros e temporal.  

 Justamente por autorizar esta antecipação prevê também de antemão conforme 

se verifica no §4º a possibilidade de a candidatura não ser registrada114 e determina 

que o valor arrecadado nestes casos por não ser utilizado para os fins que ensejaram 

seu acumulo, deverá ser devolvido aos respectivos doadores.  

                                                           
113 Art. 22-A.  Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 1o após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em 
até 3 (três) dias úteis, o número de registro de CNPJ.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 2o cumprido o disposto no § 1o deste artigo e no § 1o do art. 22, ficam os candidatos autorizados a 
promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha 
eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
114 Conforme preconiza o autor Joel Candido “o ato de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica é o que caracteriza o registro do candidato(..) a finalidade da exigência de CNPJ – registro 
individualizado do candidato – é poder propiciar uma maior e mais eficaz fiscalização sobre os recursos 
para as campanhas eleitorais, seus gastos e suas respectivas prestações de contas. Com o CNPJ, a 
justiça eleitoral e a receita federal, trabalhando em conjunto, e om cruzamento de dados e informações, 
terão um maior controle sobre as despesas dos partidos políticos, coligações e candidatos, o que, 
teoricamente, contribui para a normalidade e legitimidade das eleições, que é a grande meta 
alcançada”. (CANDIDO, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro.15ª edição. São Paulo: Editora Edipro., 2012. 
P. 464-465) 
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O artigo 23115, que trata sobre doadores legitimados a contribuir em campanha 

eleitoral, limite das doações baseando-se nos rendimentos brutos auferidos por este 

doador, possibilidade de recurso próprio em campanha e formas de doação que 

comprovem formalmente a movimentação do valor doado bem como formalidades que 

facilitam a identificação das partes envolvidas, não sofreu alterações em seus 

primeiros parágrafos.  

 Já nos parágrafos seguintes, especificamente a partir do §3º sofreu algumas 

alterações e algumas inclusões, a saber:  

A) O parágrafo 3º116 do referido diploma legal, alterado pela reforma, 

passou a prever multa no valor de até 100% da quantia que for doada em excesso, 

enquanto na previsão anterior à reforma, previa multa no valor de 5 a 10 vezes sobre 

a quantia em excesso. Confira:  

Artigo 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita 
o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da 
quantia em excesso.   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Sobre o limite imposto referente às doações bem como a indispensável 

necessidade de tornar a penalidade imposta o mais elevado possível caso a regra 

seja ofendida, oportuno trazer à baila entendimento do autor Luís Flavio Gomes a 

respeito da indispensável normatização que limita o financiamento das campanhas 

eleitorais, principalmente como método anti corruptivo, avalie: 

“uma das pontes que liga os dois grupos barões-ladrões- leia-se: o dinheiro 
com o poder -, normalmente, é o financiamento das campanhas eleitorais. 
Por este modus procedendi o poder econômico e financeiro conquista o 
poder político. Ao mesmo tempo, os políticos e os paridos adquirem o poder 
econômico necessário para campanhas ou, eventualmente para o 

                                                           
115 Art. 23.  Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para 
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.   (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 1o as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos 
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, 
de 2015) 
§ 1o-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido 
nesta Lei para o cargo ao qual concorre.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 2o as doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas 
mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 28.   (Redação dada 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 
116 Conteúdo revogado com a Lei 13488/17: “§3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste 
artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso”.  
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enriquecimento. Esse é o sistema que sempre nos fez viver em um país com 
aparência de democracia, porém sem valores éticos, porque estes foram 
aniquilados pelos que dirigem desavergonhadamente os destinos da 
nação”.117 

 
 O fato da nova legislação atender a expectativa criada pela sociedade o que 

neste momento se evidencia na transcrição doutrinaria supra não afasta a 

preocupação em relação à implementação do conteúdo renovar que, ao que tudo 

indica, irá tendenciosamente direcionar sua aplicabilidade favorecendo uma parcela 

mínima da sociedade não atendendo ainda às expectativas criadas pela massa já que 

em que pese de suma importância conforme já muito se relatou, a mudança legislativa 

enquanto sozinha, não alcançará de forma contundente os efeitos prospectados. 

B) O parágrafo 4o118  - do artigo 23 - prevê todo o procedimento a ser 

adotado para que se formalize o ato de doar e recebeu a inclusão do inciso IV que 

passou a tratar de forma expressa e inovadora a possibilidade de doação através de 

sítio de internet, a saber:  

IV - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo 
por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos 
similares, que deverão atender aos seguintes 
requisitos:                      (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
a) cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação 
para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas 
intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos;   (Incluído pela Lei nº 
13.488, de 2017) 
b) identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um dos doadores e das 
quantias doadas;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
c) disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos 
doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada 
instantaneamente a cada nova doação;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 
2017) 

                                                           
117 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017.  P. 145 
118 §4ºAs doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no 
art. 22 desta Lei por meio de:   (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006) 
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;   (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006) 
II - Depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1o deste 
artigo.   (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive 
o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos:   (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
a) identificação do doador;   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 
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d) emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação 
realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio 
imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações 
relativas à doação;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
e) ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a 
serem cobradas pela realização do serviço;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 
2017) 
f) não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no art. 24 desta 
Lei;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
g) observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao 
início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no § 2o 
do art. 22-A desta Lei;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
h) observância dos dispositivos desta Lei relacionados à propaganda na 
internet;   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Esta inovação, que prevê a possibilidade de doação através do sitio de internet 

foi denominado no meio eleitoral como crowfunding. O termo se traduzido ao pé da 

letra tenta ilustrar a ideia de “vaquinha” termo popularmente utilizado no país para 

significar a junção de forças para arrecadar fundos que serão gastos para um fim 

especifico, neste caso, em campanha eleitoral. A ideia é que filiados ou simpatizantes 

de determino partido ou candidato, auxiliem monetariamente para a realização da 

campanha.  

 Os incisos III e IV supramencionados são complementados pelo §8º também 

incluído com a reforma que estabelece que “Ficam autorizadas a participar das 

transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos III e IV do § 4o 

deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação 

expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento.”  

C) Já o inciso V do supramencionado dispositivo legal foi incluído para 

estabelecer a possibilidade de comercialização de bens ou serviços assim como a 

promoção de eventos para arrecadar fundos no intuito de alcançar verba para uso em 

campanha eleitoral que pode ser realizado diretamente pelo próprio candidato ou pelo 

partido político dispensando-se para tanto a apresentação de recibo eleitoral para 

comprovar as doações conquistadas bastando a comprovação por meio de 

documento bancário que identifique o doador  

V - Comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de 
arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido 
político.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
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§ 4º-A na prestação de contas das doações mencionadas no § 4o deste 
artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação 
deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF 
dos doadores.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Neste tópico, oportuno esclarecer que a possibilidade de “eventos” conforme 

prevê o inciso V supramencionado trata-se de produções em que o candidato vende 

convites para os convidados. Não se pode confundir com showmícios, por exemplo, 

em que o povo entrava sem pagar e beneficiava-se da festa a democracia, nesta nova 

previsão legal, o evento é realizado mediante a cobrança de “entradas” justamente 

porque sua elaboração é focada no intuito de arrecadar fundos para campanha e não 

faria o menor sentido promover o evento sem exigir recebimento em pecúnia.  

D) Já o § 4o-B, também incluído com a reforma, estabelece que as doações 

devem ser informadas à justiça eleitoral dentro do prazo estabelecido no artigo 28 §4º 

também da lei 9504/97, confira:  

§ 4o-B As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos 
incisos III e IV do § 4o deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral 
pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso I do § 4o do art. 28 
desta Lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados 
forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou 
coligações.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

E) O § 6º, outro dispositivo incluído com a Lei 13488 prevê a isenção de 

responsabilidade dos candidatos, partidos e coligações que forem vítimas de doações 

fraudulentas, podendo o mesmo continuarem a aproveitar da quantia conquistada sem 

qualquer risco de terem suas contas desaprovadas. Confira:  

§6º Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas 
nos incisos III e IV do § 4o deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo 
doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não 
ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas 
eleitorais.   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

F) O §7º foi incluído na intenção de complementar o conteúdo estabelecido 

no §1º do dispositivo legal em avaliação, a saber:  

§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis 
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade 
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado 
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não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.   (Redação 
dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

G) O § 9º também incluído com o advento da reforma aprovada no ano de 

2017, estabelece que “As instituições financeiras e de pagamento não poderão 

recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais 

de pessoas físicas”.  

 O artigo 24119 da Lei que ora se avalia não sofreu qualquer alteração mas merece 

ser rememorado nesta oportunidade por tratar de assunto de suma importância e que 

gera muitas dúvidas em período de campanha eleitoral. O referido diploma concerne 

a respeito de fontes vedadas a título de doação para arrecadação de fundos em 

campanha eleitoral. Por fontes vedadas, conforme examina o autor João Candido 

entenda tratar-se de:  

 “(...) origens ilícitas para os recursos financeiros das campanhas e a 
infração a estes incisos, independentemente dos valores captados, é grave, 
bem mais perniciosa do que, por exemplo, se ultrapassar os limites das 
doações oriundas de uma fonte lítica. Os juízes e tribunais devem estar 
especialmente atentes nesta parte. (...) dificilmente a doação de recursos 
financeiros para as campanhas feitas com violação a este artigo 24 e seus 
incisos deixaria de caracterizar o abuso do poder econômico, a corrupção 
ou a fraude, típica e cristalinamente, completando, por isso, os pressupostos 
para o AIME (Ação de impugnação de mandato eletivo) ou o RCD (recurso 
contra diplomação), ajuizáveis contra os infratores, entre outras medidas 
repressivas à disposição do aparelhamento estatal”.120 

                                                           
119 Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou 
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: I - 
entidade ou governo estrangeiro; II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 
mantida com recursos provenientes do Poder Público; III - concessionário ou permissionário de serviço 
público; IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição 
compulsória em virtude de disposição legal; V - entidade de utilidade pública; VI - entidade de classe 
ou sindical; VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. VIII - entidades 
beneficentes e religiosas; IX - entidades esportivas; X - organizações não-governamentais que 
recebam recursos públicos; XI - organizações da sociedade civil de interesse público.   § 1o não se 
incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam 
concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas 
com recursos públicos, observado o disposto no art. 81.   § 4o O partido ou candidato que receber 
recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução 
dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única 
do Tesouro Nacional.    
120 CANDIDO, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro. 15ª edição. São Paulo: Editora Edipro, 2012. P. 471-
472 



91 
 

O artigo 24-C121 que também não sofreu nenhuma alteração prevê a atividade 

exercida pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito das doações realizadas e 

informadas por partidos, coligações e candidatos em suas prestações de contas 

individualizadas e em que pese o dispositivo não tenha sido alterado com o advento 

da reforma que ora se avalia, cabe ser trazido nesta oportunidade para que seja dada 

sequência completa de todas as previsões legais a respeito de doação e arrecadação 

em campanha eleitoral.  

 O artigo 25122 do referido diploma legal em análise - que também não sofreu 

alteração através da nova reforma-, estabelece a sanção de suspensão do Fundo 

partidário123 caso haja desobediência de quaisquer das normas estabelecidas em 

relação a arrecadação e aplicação dos recursos em campanha política, assim como 

preconiza a possibilidade de o infrator responder por abuso do poder econômico. 

                                                           
121 Art. 24-C.  O limite de doação previsto no § 1o do art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.   § 1o  O Tribunal Superior Eleitoral 
deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício 
financeiro a ser apurado, considerando:   I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, 
entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do art. 32 
da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995; II - as prestações de contas dos candidatos às eleições 
ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado.  § 2o O 
Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, 
encaminhá-las-á à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da 
apuração.  § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com 
os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do 
ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício 
financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de 
outras sanções que julgar cabíveis 
122 Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos 
fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem 
prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. 
Parágrafo único.  A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por 
desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma 
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do 
valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de 
suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 
(cinco) anos de sua apresentação.    
123 O fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos resta delineado no artigo 38 da Lei 
9096/95, a saber: Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo 
Partidário) é constituído por: I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código 
Eleitoral e leis conexas; II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter 
permanente ou eventual; III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de 
depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; IV - dotações orçamentárias da União 
em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior 
ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto 
de 1995. 



92 
 

 O artigo 26 prevê conteúdo que estabelece o que é o gasto eleitoral considerado 

pela lei e quais são os tipos de despesa que devem ser elencados como submetidos 

aos limites fixados na Lei que ora se avalia, a saber:  

Art. 26.  São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites 
fixados nesta Lei:  
I - Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, 
observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei;  
 II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de 
divulgação, destinada a conquistar votos;  
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;  
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a 
serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3o deste 
artigo.   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)  
V - correspondência e despesas postais; VI - despesas de instalação, 
organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às 
eleições; VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal 
que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; VIII - 
montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; 
X - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de 
candidatura;   X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, 
inclusive os destinados à propaganda gratuita; XII - realização de pesquisas 
ou testes pré-eleitorais; 
XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o 
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da 
aplicação de internet com sede e foro no País;  (Redação dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

 

 Os incisos IV e XV do diploma legal supramencionada sofreram alteração em 

suas redações através da Lei 13.488 fruto da reforma eleitoral. Primeiramente, a 

respeito do inciso IV que trata das “despesas com transporte ou deslocamento de 

candidato e de pessoal a serviço das candidaturas” a alteração se deu em relação a 

segunda parte do dispositivo, incluindo na redação “observadas as exceções previstas 

no § 3o deste artigo” que foi incluído também com a reforma eleitoral, a saber: 

§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a 
prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do 
candidato:   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo 
candidato na campanha;   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo 
a que se refere a alínea a deste parágrafo;   (Incluído dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 
c) alimentação e hospedagem própria;   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 
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d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, 
até o limite de três linhas   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
§ 1o  São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto 
da campanha:   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
I - Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos 
comitês eleitorais: 10% (dez por cento); II - aluguel de veículos automotores: 
20% (vinte por cento). 
§ 2o Para os fins desta Lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de 
conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de 
busca na internet.    

 Corroborando com as previsões normativas estipuladas em lei especifica que 

sofreu alteração com a até então avaliada Lei nº 13.488, oportuno trazer à baila 

também a Resolução nº 23.463/15 que define em seus artigos 14 e 15 as 

possibilidades legais em relação aos recursos destinados para campanha eleitoral 

bem como seus limites.  

 O artigo 14 estabelece em seus incisos quais origens de recurso são admitidas 

como fonte legal para arrecadação em campanha eleitoral, confira: 

Art.14. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados 
os limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:  
I - recursos próprios dos candidatos; II - doações financeiras ou 
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas; III - doações de outros 
partidos políticos e de outros candidatos; IV - comercialização de bens 
e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados 
diretamente pelo candidato ou pelo partido político; V - recursos 
próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e 
que sejam provenientes: a) do Fundo Partidário, de que trata o art. 38 
da Lei nº 9.096/1995; b) de doações de pessoas físicas efetuadas aos 
partidos políticos; c) de contribuição dos seus filiados; d) da 
comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de 
arrecadação; VI - receitas decorrentes da aplicação financeira dos 
recursos de campanha.  
§ 1º Os rendimentos financeiros e os recursos obtidos com a 
alienação de bens têm a mesma natureza dos recursos investidos ou 
utilizados para sua aquisição e devem ser creditados na conta 
bancária na qual os recursos financeiros foram aplicados ou utilizados 
para aquisição do bem. 
§ 2º O partido político não poderá transferir para o candidato ou 
utilizar, direta ou indiretamente, nas campanhas eleitorais, recursos 
que tenham sido doados por pessoas jurídicas, ainda que em 
exercícios anteriores (STF, ADI nº 4.650).  

 O artigo 15 da referida Resolução, estabelece as fontes vedadas para 

arrecadação de recursos que serão utilizados em campanha eleitoral assim como 
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prevê expressamente em seus parágrafos o procedimento que deve ser adotado no 

caso de empréstimo pessoal contratado com instituição financeira autorizada ou 

equiparada ao Banco Central do Brasil, perceba:  

Art. 15. O candidato e os partidos políticos não podem utilizar, a título 
de recursos próprios, recursos que tenham sido obtidos mediante 
empréstimos pessoais que não tenham sido contratados em instituições 
financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e, no caso de candidatos, que não estejam caucionados por bem que 
integre seu patrimônio no momento do registro de candidatura, ou que 
ultrapassem a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de 
sua atividade econômica. 

§ 1º O candidato e o partido devem comprovar à Justiça Eleitoral a 
realização do empréstimo por meio de documentação legal e idônea, assim 
como os pagamentos que se realizarem até o momento da entrega da sua 
prestação de contas. 

§ 2º O Juiz Eleitoral ou os Tribunais Eleitorais podem determinar que o 
candidato ou o partido comprove o pagamento do empréstimo contraído e 
identifique a origem dos recursos utilizados para quitação.  

Por fim, ainda em relação aos gastos em campanha eleitoral, a Lei 13.488/17, 

estabelece a título de disposições transitórias uma inovação de grande impacto nas 

regras direcionadas ao gasto depreendido em campanha eleitoral já que a partir do 

próximo pleito, deverão obedecer a determinadas limitações a depender do cargo em 

disputa, a saber:  

Cargo 

Disputado 

Previsão Legal – Lei 13.488/17 –  

 

Presidente 

da República 

 Art. 5º Nas eleições para Presidente da República em 2018, o limite 

de gastos de campanha de cada candidato será de R$ 70.000.000,00 

(setenta milhões de reais).  

Parágrafo único. Na campanha para o segundo turno, se houver, o limite 

de gastos de cada candidato será de 50% (cinquenta por cento) do valor 

estabelecido no caput deste artigo. 
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Governador  

Art. 6º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às 

eleições de Governador e Senador em 2018 será definido de acordo com 

o número de eleitores de cada unidade da Federação apurado no dia 31 

de maio de 2018, nos termos previstos neste artigo.§ 1º Nas eleições 

para Governador, serão os seguintes os limites de gastos de campanha 

de cada candidato: I - nas unidades da Federação com até um milhão de 

eleitores: R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais); II - nas 

unidades da Federação com mais de um milhão de eleitores e de até dois 

milhões de eleitores: R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil 

reais);III - nas unidades da Federação com mais de dois milhões de 

eleitores e de até quatro milhões de eleitores: R$ 5.600.000,00 (cinco 

milhões e seiscentos mil reais).IV - nas unidades da Federação com mais 

de quatro milhões de eleitores e de até dez milhões de eleitores: R$ 

9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais); V - nas unidades da 

Federação com mais de dez milhões de eleitores e de até vinte milhões 

de eleitores: R$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais); VI - nas 

unidades da Federação com mais de vinte milhões de eleitores: R$ 

21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais).  § 3º Nas campanhas para 

o segundo turno de governador, onde houver, o limite de gastos de cada 

candidato será de 50% (cinquenta por cento) dos limites fixados no § 1º 

deste artigo.  

 

 

 

 

 

Art. 6º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às 

eleições de Governador e Senador em 2018 será definido de acordo com 

o número de eleitores de cada unidade da Federação apurado no dia 31 

de maio de 2018, nos termos previstos neste artigo§ 2º Nas eleições para 

Senador, serão os seguintes os limites de gastos de campanha de cada 

candidato:  I - nas unidades da Federação com até dois milhões de 

eleitores: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) II - nas 

unidades da Federação com mais de dois milhões de eleitores e de até 

quatro milhões de eleitores: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); III - 

nas unidades da Federação com mais de quatro milhões de eleitores e 
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Senador de até dez milhões de eleitores: R$ 3.500.000,00 (três milhões e 

quinhentos mil reais); IV - nas unidades da Federação com mais de dez 

milhões de eleitores e de até vinte milhões de eleitores: R$ 4.200.000,00 

(quatro milhões e duzentos mil reais); V - nas unidades da Federação 

com mais de vinte milhões de eleitores: R$ 5.600.000,00 (cinco milhões 

e seiscentos mil reais). 

 

Deputado 

Federal, 

Distrital e 

Estadual 

Art. 7º Em 2018, o limite de gastos será de: I - R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais) para as campanhas dos candidatos às 

eleições de Deputado Federal; II - R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

para as campanhas dos candidatos às eleições de Deputado Estadual e 

Deputado Distrital 

 

 

 Outra inovação trazida com o advento da aprovada reforma em avaliação se 

refere à prestação de contas em relação à cessão de automóveis de propriedade do 

candidato cônjuge ou parentes até terceiro grau desde que seja para uso pessoal 

durante a campanha eleitoral em que concorrer. Até a última campanha, a cessão de 

veículos exigia contrato de doação formalizado, contendo todas as informações a 

respeito do doador, beneficiário e veiculo objeto da cessão, a saber:  

Artigo 28 A prestação de contas será feita:  
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas 
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de 
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha 
 

 Destrinchadas todas as regras em relação a gastos de campanha eleitoral que 

já estarão vigentes a partir do próximo pleito algumas considerações merecem ser 

avaliadas:  

 Pode-se afirmar que a principal e mais drástica mudança determinada com o 

advento da reforma de 2017 é a limitação de gastos estipulada de forma exata e prévia 
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a depender do cargo disputado. Isso porque, conforme se aufere de informações 

fornecidas pelo Superior Tribunal Eleitoral,124 as campanhas realizadas até então 

eram fomentadas por uma quantia muito acima das novas limitações impostas.  

Aliás, sobre estes gastos exorbitantes em relação às campanhas eleitorais, bem 

preconiza o autor Luís Flavio Gomes, a saber:  

 “Recentemente passou a vigorar no Brasil a proibição dos financiamentos 
empresariais de campanhas (...), mas não estão vedadas as doações 
pessoais. Por este caminho também se pode “comprar” um político (e a 
democracia), daí a necessidade de mais transparência nas prestações de 
contas, atuação mais efetiva da Justiça eleitoral, a fiscalização mais 
concreta do ministério público, a participação eloquente da sociedade, o 
barateamento as campanhas, o limite de gastos. Sem essas condições 
substanciais, falta para nossa democracia o brilho desejado. O povo já não 
tolera viver apenas um simulacro de democracia, que é, na verdade, muito 
venal e puramente formal (não cidadã). O poder acaba concentrado 
naqueles detentores da riqueza que conseguem leis, medidas provisórias, 
contratos superfaturados, benefícios, favorecimentos e empréstimos 
subsidiados. (...) É preciso superar essa democracia puramente formal que 
conduz a uma vida política e empresarial esclerosada, privada de 
substantividade, de alma e convertida em perversidade e astucia”125  

 Ao que tudo indica a tendência do legislador com a referida reforma caminha no 

sentido de reduzir tempo e custo, na tentativa de coibir dentro do possível artimanhas 

eleitoralistas que em meio a um emaranhado de gastos exorbitantes que (i) geram 

concorrência absolutamente desleal entre os candidatos inseridos na disputa (ii) 

fazem com que o poder econômico acabe por dominar em absoluto o resultado 

eleitoral (iii) fomenta a concentração do poderio político entre sujeitos mais abastados 

e, consequentemente, atrelados a partidos políticos de menor expressão, o que ato 

continuo assegura a exclusão continua dos partidos menores (iv) possivelmente 

acaba por camuflar verbas obscuras que de certa forma passam despercebidas em 

meio aos milhões gastos. 

3.4 Propaganda em campanha eleitoral realizada nas ruas e através de 

impulsionamento de postagens na internet ou redes sociais  

                                                           
124 Site Tribunal Superior Eleitoral. Acesso em: 19 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/  http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/> 
125 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017.  P. 145-147 
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 Para iniciar a avaliação a respeito do conteúdo propagandista em campanha 

eleitoral, pertinente iniciar o estudo apresentando conteúdo preconizado pela 

advogada eleitoralista Fernanda Caprio em seu artigo publicado na revista Conceito 

Jurídico no mês de setembro de 2017, a saber:  

“A Lei n.9.504/1997 chamada Lei das Eleições, nasceu num período pós 
Regime Militar e sob o signo do Movimento Diretas Já. Por esta razão, seu 
texto inicialmente priorizava a massificação da propaganda eleitoral, de 
forma a atingir o maior número possível de eleitores para promover o regime 
democrático” (....) A ideia era permitir a propaganda partidária por todos os 
cantos da cidade, caracterizando exatamente a festa da democracia que por 
muito tempo foi comemorada após a conquista do novo regime 
implementado pós ditadura militar.  Com o tempo o que se percebeu é que 
a pratica desinibida em relação às propagandas eleitorais deixou de ser 
harmônica como esperado, abrindo brechas para abusos e ilegalidades 
como compra de voto e mecanismos de clientelismo eleitoral. 126  

 Avaliando o ordenamento jurídico que estabelece as regras referente as 

propagandas eleitorais, algumas premissas preliminares merecem ser enfatizadas 

antes de adentrar nos temas inovados com a reforma eleitoral que ora se avalia.  

 Primeiramente, oportuno rememorar que as regras em relação as propagandas 

partidárias em época de eleição, estão estabelecidas na Lei nº 9.504/97 a partir do 

artigo 36. O conteúdo que se direciona ao tema em tela, desde sua implementação 

até os dias atuais, possui movimentação agitada em relação às normas que 

direcionam a realização de publicidade das campanhas, bastando avaliar os 

dispositivos que tratam do assunto para identificar um emaranhado de alterações 

sucessivas e incansáveis ano após ano.  

 Ciente de que o conteúdo referente a propaganda eleitoral é demasiadamente 

mutante e extenso e neste contexto somente será possível e conveniente avaliar 

estritamente as mudanças alcançadas com o advento da reforma eleitoral de 2017, 

                                                           
126 CAPRIO, Fernanda. Artigo “O Combate a corrupção na propaganda eleitoral. Revista Conceito 
Jurídico. Ano I, nº 09, setembro/2017, ISSN 2526-8988. Disponível em:  
https://pt.slideshare.net/fernandacaprio/artigo-o-combate-corrupo-na-propaganda-eleitoral-fernanda-
caprio-revista-conceito-jurdico-ano-i-n09-setembro2017-issn-25268988 Acesso em:4 de novembro de 
2017. 
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sob pena de incorrer numa interminável avaliação a respeito do tema e deixar de lado 

outras inovações que também devem ser enfatizadas no presente estudo.  

 O que se permite afirmar precocemente é que a ideia do legislador foi tornar a 

campanha eleitoral mais enxuta em relação à gastos – assim como tem demonstrado 

em boa parte dos pontos de análise da reforma - e de alguma forma também 

assegurar que todos os candidatos possam participar em igualdade de condições em 

pleito eleitoral – minimamente que fosse - sem favorecer os mais abastados que 

teriam capacidade financeira para produzir propaganda de forma indiscriminada –.  

 Além disso outro motivo de suma importância é a tentativa em assegurar que a 

seara eleitoral possa acompanhar a modernização e proteção da cultura ambientalista 

instaurado na contemporaneidade fazendo com que a pratica eleitoral coadune com 

a urbanidade das cidades e deixe de ser uma ameaça para a imagem visual das zonas 

urbanas além de evitar também método de poluição através das toneladas produzidas 

em papel gráfico que instantes após são dispersados pelas ruas e rios.  

 Também, salienta-se a predominância do anseio de tentar assegurar que as 

campanhas eleitorais sejam realizadas da forma mais democrática possível. Como 

exemplo, confira (i) a vedação do apoio de campanhas fomentado por entidades 

esportivas e religiosas já que ambos os setores possuem a capacidade de direcionar 

o foco dos torcedores e fies.127 (ii) o afastamento de distribuição de brindes que apesar 

de corriqueiros e quase que inerentes a cultura política do país, passaram a ser 

encarados como vantagem indevida conferida aos eleitores que, ao ganhar bonés, 

camisetas, utensílios de manicure e diversos outros materiais personalizados - de 

grande utilidade no cotidiano - se beneficiavam de alguma forma com o material 

                                                           
127 Sobre esta vedação, elucida o autor Joel Candido que: “antes da alteração deste inciso IX (alterado 
pela Lei 12.034/2009) a vedação se restringia só às entidades esportivas que recebiam recursos 
públicos e que, a nosso sentir eram os recursos públicos mencionados no art. 217, II, da Constituição 
Federal. Agora, com a atual redação, alastrou-se o leque da vedação, vindo a abranger as doações 
oriundas d toda e qualquer entidade esportiva, tenha a forma jurídica que tiver e mesmo que não 
recebam recursos públicos. As entidades esportivas de fato, não formadas na forma da lei civil, não se 
incluem na vedação deste inciso IX. As doações advindas de seus membros estarão sujeitas aos limites 
legais impostos aos doadores individuais (art. 23, I, e art. 27)”. Já em relação às instituições religiosas, 
alerta o autor que “é imprescindível que a entidade religiosa faça prova de ostentar a condição de 
beneficente, pois, se não o for, ainda que seja entidade tipicamente religiosa, não se incluirá entre as 
entidades vedadas como fonte lícita para financiamento de campanha eleitoral.” (CANDIDO, Joel J. 
Direito Eleitoral Brasileiro.15ª edição. São Paulo: Editora: Edipro., 2012.P. 473) 
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publicitário distribuído (iii) a vedação referente a realização de showmícios que 

acabaram extintos com o advento da Lei 12.034/2009 que acrescentou o parágrafo 

8º, ao artigo 37, da Lei 9.504/97128 na intenção de evitar encarecimento desenfreado 

das campanhas e (iv) proibição dos trios elétricos em trafegar sonorizados nas ruas 

pela introdução do parágrafo 10, no artigo 39129, da mesma Lei supra, na intenção de 

impedir a troca de votos por diversão já que passeatas e carreatas acabavam se 

transformando em festas móveis.  

 O que se pretende demonstrar com os exemplos citados é que há anos as 

alterações direcionadas às propagandas eleitorais caminham numa mesma direção 

seja para (i) coibir gastos exorbitantes, (ii) vedar campanhas sem equiparação de 

oportunidades (iii) evitar poluição sonora, visual e produção exagerada e irresponsável 

de material publicitário de alto custo que instante depois é dispensado pelos próprios 

candidatos, enfim, por motivos simples que ao mesmo tempo se configuram de grande 

importância para que a prática política dê um passo adiante na cultura que deve 

avançar em busca de melhorias na sociedade em que atua.  

 Feitas as considerações preliminares pertinente avaliar especificamente o 

conteúdo trazido de forma inovadora com a aprovação da reforma eleitoral do 

presente ano consciente de que o tópico em construção faz menção exclusivamente 

às propagandas eleitorais e deixando para uma outra ocasião a reflexão em relação 

às propagadas institucionais130 que neste momento não farão parte do conteúdo 

adiante exposto. 

                                                           
128 Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele 
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a 
veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de 
placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, 
de 2015)  § 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e 
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade.   (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009);  
129 Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou 
fechado, não depende de licença da polícia. § 10.  Fica vedada a utilização de trios elétricos em 
campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
130 Conforme preconiza o autor Luiz Carlos Gonçalves “ conceito de propaganda foi definido pelo TSE 
como sendo “o ato que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, 
mesmo que apenas postulada, a ação política que se presente desenvolver ou as razoes que induzam 
a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pulica (AC. 15.732/MA, Dj de 7-5-
1999, Rel. Min. Eduardo Alckmin) (...) a propaganda é indispensável para propiciar ao eleitor 
informações que lhe permitirão escolher seus candidatos (propaganda eleitoral) e partidos que 
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A primeira inovação então que merece ser arguida é identifica já no primeiro 

artigo que trata do assunto em pauta devendo ser iniciado o estudo com a avaliação 

do §2º do artigo 36, a saber:  

Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto 
do ano da eleição.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio 
e na televisão.   (Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017) 
 

 Conforme já foi elucidado na oportunidade cabível as propagandas politicas 

gratuitas em rádio e televisão foram extirpadas e o valor antes ofertado como moeda 

de troca para a transmissão das propagandas partidárias agora será utilizado como 

verba que complementará o valor disponibilizado ao fundo especial de financiamento 

de campanha, mais acima delineado. 

 O mesmo artigo 37131 traz inovação a respeito do material publicitário produzido 

em gráficas, estabelecendo que as placas só poderão ser pregadas em janelas de 

plástico, no tamanho pré-estabelecido de 50cmx40xm enquanto a regra direcionada 

aos adesivos colados em carros permanece como antes (perfurado no vidro traseiro 

e adesivos laterais de 50cmx40cm), confira: 

Artigo 37 § 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda 
eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de: I - bandeiras ao longo 
de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento 
do trânsito de pessoas e veículos; II -adesivo plástico em automóveis, 
caminhões, bicicletas, motocicletas janelas residenciais, desde que não 
exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado) 

 Avaliando o histórico relatado em relação às propagandas partidárias percebe-

se que a reforma eleitoral atual caminha na mesma direção há tempos apontada 

certificando-se em assegurar propagação de ideais partidários proporcionalmente 

                                                           
apoiará.” (GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. 8ª Edição. Direito Eleitoral. São Paulo: 
Editora Atlas, 2012. P. 144-145) 
131 Anteriormente, com a aprovação da minirreforma de 2015, o caput do mencionado artigo 37 já havia 
sido alterado, dispondo a respeito de vedações para campanha publicitaria, a saber: Art. 37.  Nos bens 
cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de 
uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de 
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, 
cavaletes, bonecos e assemelhados.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
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justos e de forma igualitária à todas as bandeiras partidárias além de zelar pelo 

enxugamento de valores exorbitantes depreendidos com material publicitário, 

coibindo até onde possível a massificação de propaganda eleitoral e atestando 

consequências severas o suficiente a fim de estimular uma nova pratica propulsora 

de conteúdo.  

Seguindo a avaliação a respeito das inovações trazidas com a reforma eleitoral 

de 2017, outra inovação vem prevista no artigo 39 §11 da Lei 9.504/97 que estabelece 

de forma resumida que só será permitido a veiculação de propaganda em comícios, 

passeatas, carreatas e reuniões, confira: 

Artigo 39 § 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como 
meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta 
decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do 
veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º deste artigo, apenas 
em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.  

 Ainda na intenção de viabilizar uma política pratica contando com o 

encurtamento do tempo disposto para propagar ideais e crente de que com o tempo 

o pleito eleitoral tem se tornado cada vez mais condensado, pertinente trazer a 

inovação trazida no inciso IV do artigo 39 que ora se subscreve, delineando a dispensa 

de pedir autorização à polícia para realizar propaganda partidária, a saber:  

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, 
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. 
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos 
nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser 
mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados 
anteriormente.   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Já sobre os minitrios a reforma eleitoral estabeleceu no §11 do referido artigo 39 

que apesar de autorizados em recintos abertos ou fechados, deverá obedecer ao 

limite de decibéis para propagar ideias e realizar eventos, a saber:  

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, 
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. § 11.  É 
permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de 
propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de 
nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e 
respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo, apenas em 
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carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e 
comícios.   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

Em relação a propaganda eleitoral na imprensa escrita nenhuma alteração foi 

configurada ao passo em que a propaganda eleitoral no rádio e televisão alcançou 

modificações que definem um novo procedimento instaurado para a veiculação da 

propagada eleitoral bem como inovação referente à expansão temporal das mesmas, 

a saber:  

Art. 49.  Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão 
reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e 
até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda 
eleitoral gratuita, dividida em dois blocos diários de dez minutos para cada 
eleição, e os blocos terão início às sete e às doze horas, no rádio, e às treze 
e às vinte horas e trinta minutos, na televisão.   (Redação dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 
§ 1º Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e 
Governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á 
imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. 
§ 2º O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os 
candidatos. 
Art.51.  Durante o período previsto no art. 47 desta Lei, as emissoras de 
rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no art. 57 desta 
Lei reservarão setenta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, 
a serem usados em inserções de trinta e de sessenta segundos, a critério 
do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido 
ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 
cinco e as vinte quatro horas, nos termos do § 2o do art. 47 desta Lei, 
obedecido o seguinte:   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
I - o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas 
dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas 
legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso; 
III - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as cinco e 
as onze horas, as onze e as dezoito horas, e as dezoito e as vinte e quatro 
horas; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
IV - na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que 
possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-
se lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda 
eleitoral, previstas no art. 47.   (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) 
§ 1º É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de 
programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido 
exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em 
sequência para o mesmo partido político   (Redação dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 
§ 2o Durante o período previsto no art. 49 desta Lei, onde houver segundo 
turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 57 desta Lei reservarão, por cada cargo em 
disputa, vinte e cinco minutos para serem usados em inserções de trinta e 
de sessenta segundos, observadas as disposições deste artigo.   (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 
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 Reitera-se que a reforma eleitoral vedou a transmissão de propaganda 

institucional, aquelas que ocasionalmente eram transmitidas ao longo do ano em 

horário nobre, ou seja, a propaganda eleitoral continua assegurada aos partidos 

políticos conforme acima se preconiza e não sofreu mudanças de grande impacto com 

o advento da referida reforma.  

 Ao contrário disso a grande inovação em relação à propaganda eleitoral se deu 

a partir do artigo 57-B com conteúdo incluído pela Lei 13.488/17 que prevê a 

possibilidade de propaganda na internet através do impulsionamento virtual, conforme 

abaixo será delineado.  

 O artigo 57-B132 que já havia sido implementado desde o ano de 2009 prevê as 

condições para que a propaganda seja realizada na internet e sofreu uma atualização 

através do inciso IV que estabelece:  

Art. 57-B.  A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)   (Vide Lei nº 
12.034, de 2009) 
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por:   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
a) candidatos, partidos ou coligações; ou   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 
2017) 
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de 
conteúdo.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

O inciso que ora se avalia prevê a possibilidade da veiculação da propaganda 

eleitoral através de blogs, redes sociais e sítios de mensagens instantâneas. Neste 

aspecto, convém avaliar que a inovação apresenta melhoras no enfrentamento de 

novas condições sociais fazendo com que a política acompanhe de certa forma a 

                                                           
132 Art. 57-B A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009) 
I - Em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta 
ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
II - Em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, 
partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
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tendência da nova geração, na tentativa, inclusive, de aproximar a sociedade ao 

conceito político e eleitoral que na contemporaneidade tanto se tenta afastar.  

 A veiculação de propaganda eleitoral através destes mecanismos modernos 

ocasionará uma propulsão agigantada e possibilitará uma maior transparência em 

relação ao histórico de cada candidato e frente aos ideais explanados por eles, 

transpassando a ideia de avanço e reaproximação com membros da sociedade.  

 Por outro lado, inviável deixar de elucidar que se por um lado a veiculação 

partidária nestes novos mecanismos de comunicação tende a deixar os planos 

programáticos, ideais almejados e ideias discutidas mais transparente entre eleitos e 

eleitores, por outro, não há dúvidas de que no mundo virtual parte da realidade deixa 

de restar evidenciada vez que o sujeito que promulga as informações se encontra 

protegido – no sentido amplo da palavra - por uma tela que transpassa a ideia de 

seriedade e honestidade, mas, muitas vezes encobre ou distorce a real intenção de 

mal feitores.  

Reconhecido este risco em relação ao desconhecido a reforma eleitoral não 

pecou em se ausentar de prospecção normativa neste sentido e conferiu ao novo 

ordenamento implementado o §2º no dispositivo legal que ora se avalia (Art. 57-B) 

justamente para coibir dentro do possível parte da vulnerabilidade cibernética, 

estabelecendo:  

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo 
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça 
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos 
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda 
eleitoral.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 
§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante 
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear 
identidade.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Aliás neste mesmo sentido se manifestou o futuro presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral, Ministro Luís Fux, em entrevista dada à BBC Brasil e propagada 

pelo Site G1 no dia 14 de dezembro de 2017, afirmando que:  

"O TSE atuará preventivamente, oficiando para que a Polícia Federal e o 
Ministério Público Federal apurem os fatos, inclusive as candidaturas que 
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estão se valendo desse artifício e que serão exemplarmente punidas" (...) A 
dificuldade é identificar responsáveis, principalmente no caso de perfis 
falsos. Numa campanha curta, temos que ter todo o cuidado para que as 
nossas preocupações com uso indevido da internet sejam efetivas” E 
complementa o Ministro afirmando que “Dependendo da circunstância e da 
prova, podemos enquadrar em crime eleitoral, abuso de poder econômico 
ou outras infrações". 133 

A nova legislação também prevê o alcance da responsabilidade civil134 

direcionado aos sujeitos que de alguma forma causarem danos a outrem através do 

impulsionamento eletrônico impondo de certa forma a propagação de opinião e ideais 

de maneira consciente e respeitosa, inclusive sob pena de multa conforme 

preconizado pelos parágrafos 3º e 5º do dispositivo legal que ora se avalia (Art. 57-B 

da Lei 9.504/97).   

§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas 
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda 
que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, 
tanto próprios quanto de terceiros.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)  
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo 
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse 
cálculo superar o limite máximo da multa.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 
2017) 

 Dando sequência na avaliação que ora se constrói a respeito das novas regras 

implementadas pela reforma eleitoral de 2017 é o artigo 57-C que estabelece a 

vedação de veiculação de propaganda eleitoral paga na internet ao afirmar condições 

                                                           
133 Portal G1. Notícia: Uso de perfis fakes em campanha eleitoral será exemplarmente punido diz futuro 
presidente do  TSE.  
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/uso-de-perfis-fakes-em-campanha-sera-
exemplarmente-punido-diz-futuro-presidente-do-tse.ghtml Acesso em: 14 de dezembro de 2017. 
134 De forma complementar, o parágrafo subsequente no mesmo disposto legal (art.57-B) prevê de 
forma expressa a não solidariedade de responsabilidade entre o sujeito que emana o conteúdo 
desabonador ou ofensivo e o provedor que veicula a informação, sendo responsabilizado somente após 
ordem judicial caso não tome providencias cabíveis como por exemplo suspensão do usuário mal feitor, 
confira: § 4o  O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos 
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado 
por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.   (Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017). Certifique-se que o parágrafo supramencionado (§4º do art. 57-B) foi estabelecido com 
conteúdo complementar previsto no §3º do artigo 57-C, confira: aos parágrafos 
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formais que devem ser preenchidas para que o serviço contratado a título de 

impulsionamento seja seguramente identificado.  

 A vedação prevista de modo amplo no artigo 57-C da Lei das Eleições 

n.9.504/1997, introduzido pela Lei n.12.034/2009135 e melhor delimitada pelo artigo 

23, da Resolução TSE n.23.457/2015 – conforme acima já se delineou. Sofreu ajustes 

pertinentes através da reforma eleitoral que ora se avalia, certifique: 

Art. 57-C.  É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral 
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que 
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por 
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Neste aspecto, duas avaliações merecem ser ponderadas. Primeiro, identifique 

a diferenciação entre os dois institutos, a saber: A propaganda eleitoral na internet não 

pode ser paga e essa regra permanece. Diferentemente disso, Impulsionar é contratar 

uma ferramenta especifica que irá propagar o conteúdo delimitado pelo candidato para 

pessoas que serão mapeadas de acordo com perfil que aquele deseja atingir. O 

impulsionamento é pago e pretende com sua implementação alcançar o número 

máximo de pessoas possível por meio de ferramenta especifica e regulada o que 

antigamente era proibido, mas acompanhando os novos hábitos e costumes da 

contemporaneidade, passará a ser implementado já no próximo pleito eleitoral.  

 Outra dificuldade enfrentada pela nova norma é que ao ser autorizado o uso do 

impulsionamento eletrônico por partidos políticos não houve qualquer previsão 

legislativa que obrigasse as empresas responsáveis pela veiculação a preparar suas 

estruturas contábeis para emitir notas à CNPJ veiculados à partidos o que na prática 

impossibilitou o uso do novo instituto que se tenta implementar na seara eleitoral, mas 

que, ao que tudo indica será solucionado a tempo para o próximo pleito.  

Sobre as propagandas eleitorais na internet bom esclarecer que apesar de ser 

vedada sua veiculação mediante pagamento, a propaganda gratuita pode ser 

                                                           
135 Antigo texto do dispositivo legal, anterior à reforma eleitoral de 2017. Art. 57-C.  Na internet, é vedada 
a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
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publicada136 desde que não ofenda os sítios vedados pelo ordenamento jurídico desde 

a reforma eleitoral de 2009 e que de forma complementar e mais severa alterou a 

previsão anteriormente estipulado no §2º do disposto em avaliação (art. 57-C) tratando 

a responsabilidade pela veiculação de propaganda através de meios vedados de 

forma objetiva, a saber:  

§ 1o  É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda 
eleitoral na internet, em sítios:   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;    (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 
II - Oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.    (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela 
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, 
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em 
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar 
o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017).  

 

 Paralelamente, o §3º do referido diploma legal (art. 57-C) prevê regras de 

contratação dos veículos propulsores do impulsionamento, afirmando que: “o 

impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente 

com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, 

sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no 

País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas 

agremiações.  (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017).” [ 

Art. 57-G.  As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou 
coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita 
seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a 
providenciá-lo no prazo de quarenta e oito horas.   (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 
Parágrafo único.  Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo 
previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor 

                                                           
136 Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, 
por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos 
das alíneas a b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação 
interpessoal mediante mensagem eletrônica.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, 
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá 
determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques 
a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.    (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) 
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de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 
Ainda de forma protetiva e cautelosa, a nova legislação já se antecipou e 
estabeleceu a possibilidade de exclusão de conteúdo137 que deixar de 
cumprir as previsões normativas estipuladas ou quando não submissas a 
uma pratica propagandista baseada nas regras de boas práticas que, não 
bastasse contar com o bom senso de cada candidato e eleitor, também 
serão periodicamente reiteradas pelo Tribunal Superior eleitoral, confira:  
  Já o artigo 57-I sofreu alteração em sua previsão, tornando sua atuação 
mais ampla e incisiva, possibilitando atualmente a exclusão total da 
publicação fora dos contornos legais138 assim como prevendo de forma 
inovadora a possibilidade de suspender o acesso ao conteúdo veiculado e 
não submisso aos limites impostos no ordenamento jurídico, a saber:  
Art. 57-I.  A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o 
rito previsto no art. 96 desta Lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no 
âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do 
acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições 
desta Lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida 
proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, 
observado o limite máximo de vinte e quatro horas. (Redação dada pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 
§ 1o A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de 
suspensão.    (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 2o No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa 
informará, a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se 
encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação 
eleitoral.    (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

Resumidamente, o que se permite afirmar é que as postagens a título de 

propaganda nos meios virtuais de acordo com as regras estabelecidas na Lei 

supramencionada não podem ser pagas, devendo funcionar como mera liberalidade 

de expressão de opinião e discussão político-social no intuito de incentivar uma 

                                                           
137 O Art. 57-H anteriormente instituído na Lei, prevê as sanções cabíveis no caso de propaganda 
eleitoral na internet publicada no intuito de burlar veracidade de informações quanto a autoria da 
divulgação bem como conteúdo de caráter negativo ou ofensor, avalie: Art. 57-H:  Sem prejuízo das 
demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente 
sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009, ) 
§ 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).   (Incluído pela Lei nº 12.891, de 
2013) 
§ 2o  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.   (Incluído pela Lei 
nº 12.891, de 2013) 
138 Art. 57-J.  O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57-A a 57-I desta Lei de 
acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e 
promoverá, para os veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla 
divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet.    (Incluído pela Lei 
nº 13.488, de 2017).  
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melhor qualidade dos candidatos que passam a ter sua  imagem propagada a um 

número ilimitado de pessoas e, ao mesmo tempo, irão estimular o exercício livre e 

consciente de cidadania já que o eleitor se vê inserido no contexto político do país de 

forma mais confortável exercendo uma participação ativa que há tempos havia sido 

deixado pra trás.  

Paralelamente, possibilitou-se de forma inovadora o pagamento para publicação 

através do impulsionamento eletrônico e o uso destes novos mecanismos no âmbito 

político que apresenta de maneira majoritária fatores positivos já que por encarar a 

política na contemporaneidade conteúdo que de certa forma afasta pessoas e núcleos 

de opiniões divergentes se reconhece que através das redes sociais esta 

reaproximação – de suma importância para o avanço e qualidade da política nacional 

– se tornou possível.  

 O que não se pode esquecer é que a modernidade virtual ao mesmo tempo que 

aproxima pessoas e estimula a participação também serve como escudo para a 

pratica desvirtuada de internautas que pretendem prejudicar seja a integridade moral 

seja a imagem política de participantes. O risco de ofensas e acusações sem 

fundamentos aumenta quando o sujeito delituoso possui uma tela de proteção para 

exercício de suas atividades desvirtuadas, conforme acima já se ponderou.  

 Neste sentido, o cientista político David Fleischer, afirmou que nesta nova era 

da política, as redes sociais poderão substituir as propagandas eleitorais de rádio e 

televisão em campanhas eleitorais e, de fato, este tem sido o caminhar, conforme 

previsto pelo estudioso, a saber: “Acho que vai acontecer. As pesquisas de opinião 

mostram que a audiência do horário gratuito no rádio e na televisão é muito baixa. O 

sujeito desliga e depois volta para ver o telejornal”.139 

                                                           
139 Câmara dos deputados: notícias.  
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/516859-NOVAS-
REGRAS-ELEITORAIS-EXIGEM-ATENCAO-DO-CANDIDATO-A-CAMPANHA-EM-MEIO-
VIRTUAL.html >  Acessado em: 01 de dezembro de 2017,  
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/516859-NOVAS-
REGRAS-ELEITORAIS-EXIGEM-ATENCAO-DO-CANDIDATO-A-CAMPANHA-EM-MEIO-
VIRTUAL.html 
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A nova legislação se atentou em tentar controlar dentro do possível a veiculação 

de propaganda e manifestação de opinião ao exigir que os endereços eletrônicos 

criados com a finalidade político-partidária sejam cadastrados e previamente 

informados à justiça eleitoral. 

3.5 Outros temas aprovados na Reforma eleitoral de 2017 através da Lei 

13.488/17 

3.5.1 Parcelamento de multas eleitorais  

 A Lei que altera as normas eleitorais - Lei nº 13.488/17- prevê também como 

inovação a possibilidade de parcelamento140 para pagamento de multas eleitorais.  

 Primeiramente, oportuno esclarecer que multa é a modalidade de punição mais 

aplicada no sistema eleitoral. Em linhas gerais, as multas (cobranças em pecúnia) são 

efetivadas quando há descumprimento frente a legislação eleitoral. Conforme já muito 

elucidado no conteúdo que acima se delineou o instituto da multa é utilizado com 

grande frequência na legislação eleitoral, como, por exemplo, no artigo 18-B141, no 

caso de desobediência ao limite de gastos em campanha; artigo 33 §3º142, quando há 

divulgação de pesquisa realizada sem o devido registro junto à Justiça Eleitoral; artigo 

                                                           
140 Lei 13488/17, Artigo 11 §8º III: o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das 
pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 
5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no 
caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as 
parcelas não ultrapassem os referidos limites; 
IV -o parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados 
pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até sessenta meses, salvo se o valor 
da parcela ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese 
em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido 
limite.  
141 Art. 18-B.  O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o 
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite 
estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.   (Incluído pela 
Lei nº 13.165, de 2015) 
142 Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições 
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à 
Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações § 3º A divulgação de 
pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa 
no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR. 
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36143 §3º, quando há veiculação de propaganda fora do prazo autorizado, dentre 

tantas outras previsões encontradas no ordenamento sob avaliação.  

A aplicabilidade do instituto é tamanha que recente relatório apresentado pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional informou que “Mais de 12 mil devedores, 

entre pessoas físicas e jurídicas, possuem inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) 

por conta de multas eleitorais. O valor total da dívida ultrapassa R$ 760 milhões, sendo 

que nos últimos dez anos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já 

recuperou mais de R$ 172 milhões. Os dados foram obtidos por meio de levantamento 

realizado pela PGFN”144. 

 A informação fornecida pela Procuradoria já justifica por si só de forma suficiente 

a implementação da nova regra não deixando dúvidas de que o legislador criou o 

benefício do parcelamento na tentativa inequívoca de alcançar pagamentos em escala 

e afastar o alto índice de inadimplência preconizado em valor superior a R$172 

milhões.  

 Foi através da inclusão do §8º no artigo 11 da Lei 9504/97 alterada pela Lei 

13.488/17 que a previsão se estabeleceu preconizando-se no referido diploma legal o 

procedimento a ser adotado para que o cidadão inadimplente possa usufruir do 

benefício instaurado, a saber:  

"Artigo 11: Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro 
de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em 
que se realizarem as eleições. 
§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7o, considerar-se-
ão quites aqueles que: 
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das 
pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o 
valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso 
de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa 

                                                           
143 Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da 
eleição.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) § 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará 
o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o 
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.   (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 
2009) 
144 Site oficial Procuradoria Geral da Fazenda Nacional:  
Disponível em <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias_carrossel/multas-eleitorais-ultrapassam-r-
760-milhoes/ > Acesso em: 20 de novembro de 2017. 
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jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo 
que as parcelas não ultrapassem os referidos limites; 
IV - o parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de 
natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos 
partidos políticos em até sessenta meses, salvo se o valor da parcela 
ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo 
Partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo 
que as parcelas não ultrapassem o referido limite.”  

 A referida inovação não é instituída de grandes discussões por não representar 

prejuízos aparentes à sociedade e transparecer apenas a ideia de um instituto apto a 

estimular o pagamento de dívidas contraídas para com a justiça eleitoral na tentativa 

precípua de diminuir de forma considerável o rombo nos cofres do erário que como 

bem se alertou se aproxima da casa do oitocentos milhões de reais. 

 Talvez uma consideração pertinente a se fazer é que diferentemente de alguns 

institutos inseridos no ordenamento jurídico eleitoral através da reforma de 2017 

realizada a toque de caixa, este além de não apresentar consequências negativas 

para a sociedade demonstra por outro lado que o legislador eleitoral vem 

acompanhando a tendência moderna em solucionar conflitos através de uma 

mediação, prática, célere e objetiva, criando a possibilidade de evitar maiores 

delongas judiciais com o parcelamento ofertado aos cidadãos.  

 

3.5.2 Debates em Campanha Eleitoral  

 É o artigo 46 da Lei 9.504/97 e sua nova redação implementada no caput pela 

reforma eleitoral que ora se avalia que estabelece as regras e procedimento a ser 

adotado na realização dos debates eleitorais, a saber: 

Art. 46.  Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral 
gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora 
de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou 
proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com 
representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, 
e facultada a dos demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 
13.488, de 2017) 
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 A inovação legislativa alterou a quantia mínima exigível de parlamentares do 

partido político do qual o candidato é vinculado para assegurar a participação deste 

no debate realizado.  

A antiga145 redação do dispositivo legal ora avaliado exigia o mínimo de 9 (nove) 

representantes vinculados ao partido político que lança o candidato para assegurar a 

participação deste no debate realizado. A mudança é mínima e simples e por tornar a 

norma menos temerosa possibilita concluir que o novo método é inclusivo por 

favorecer um número maior de partidos políticos de menor expressão.  

Apesar disso, a dificuldade se constrói a partir da segunda parte do dispositivo 

que deixa a critério das emissoras que iram veicular o debate convidar ou não 

candidatos de partidos que não atingirem o número mínimo de parlamentares o que 

automaticamente acaba por desmerecer e tornar totalmente sem efeito toda e 

qualquer previsão legal.  

 Ato contínuo avalie que apenas os incisos I e II do referido diploma expressam 

regras taxativas que não possibilitam o abrandamento do conteúdo normativo e se 

fazem obrigatórias para o cumprimento do procedimento em avaliação, constate:  

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita: 
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo 
eletivo; 
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos; 
II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo 
que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos 
os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se 
em mais de um dia; 

 Já o inciso III do referido dispositivo define que os debates devem ser 

previamente agendados pelas emissoras, assegurando a ampla publicidade de sua 

realização e alcançando o número máximo de eleitores que puder captar além de 

definir como deve ser estipulada a ordem de fala para cada candidato de forma 

                                                           
145 Redação revogada pela reforma eleitoral de 2017: art. 46.  Independentemente da veiculação de 
propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de 
rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, sendo assegurada a 
participação de candidatos dos partidos com representação superior a nove Deputados, e facultada a 
dos demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
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elucidativa, pois, como se percebe ao final do inciso, o procedimento pode ser adotado 

de forma contrária a depender do acordo celebrado entre os participantes, a saber:  

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida 
e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e 
da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro 
sentido entre os partidos e coligações interessados. 

 Mantendo a linha de abrandamento, os parágrafos do referido diploma legal em 

especial §4º e §5º também estabelecem regras de forma elucidativa bastando realizar 

leitura do conteúdo para perceber que em verdade cada debate é realizado de acordo 

com a vontade e concordância dos candidatos que irão participar do evento, confira:  

§ 4º O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo 
celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na 
realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.   (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão 
consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de 
participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 
(dois terços) dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de 
eleição proporcional.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 Neste ponto a dificuldade é identificada justamente pelo abrandamento da norma 

que deixa a critério dos participantes definir as regras implementadas a respeito do 

procedimento adotado para realização do debate. Sendo assim, em que pese a 

reforma tenha diminuído a quantidade exigível de representantes para assegurar a 

participação do candidato no debate televisionado, atente-se para o fato de que o 

dispositivo legal deixa a critério da emissora estabelecer quais candidatos irão ou não 

participar – independente da regra estipulada exigindo parlamentares em atividade, 

ignorando sem sombra de dúvidas a previsão legal aplicada, dispensando-se maiores 

delongas a respeito do tema.  

3.5.3 Não equiparação dos Partidos Políticos a entidades paraestatais 

 É o parágrafo único do primeiro artigo da Lei 9.096/95 que delimita 

expressamente a não equiparação dos partidos políticos às entidades paraestatais, a 

saber:  
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Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a 
assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema 
representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na 
Constituição Federal. 
Parágrafo único. O partido político não se equipara às entidades 
paraestatais 

 Para melhor delinear o tema pertinente esclarecer primeiramente que apesar da 

conceituação a respeito das entidades paraestatais sofrer delimitações divergentes –

talvez até por isso que tenha sido comparada de alguma forma com os partidos 

políticos – pertinente trazer à baila conceito delineado pelo autor Marçal Justen Filho, 

a saber:  

“Entidade paraestatal ou serviço social autônomo é uma pessoa jurídica de 
direito privado criada por lei, atuando sem submissão à Administração 
Pública, a fim de promover o atendimento de necessidades assistenciais e 
educacionais de certas atividades ou categorias profissionais que arcam 
com sua manutenção mediante contribuições compulsórias (...) elas são 
sinônimos de serviço social autônomo voltadas à satisfação de 
necessidades coletivas e supra individuais, relacionadas com questões 
assistenciais e educacionais”.   

O que se permite afirmar é que enquanto as entidades paraestatais atuam como 

institutos assistencialistas e educacionais os partidos políticos em que pese também 

enquadrados na modalidade de pessoa jurídica de direito privado, funcionam como 

representantes de interesses sociais canalizando conflitos para instancias formais de 

debate e controle.  

Apesar de ambos os institutos atuarem em prol da sociedade, as vertentes de 

atuação são discrepantes os objetos de estudo e mecanismos de existência não se 

equiparam ao passo em que enquanto as entidades paraestatais atuam em prol das 

necessidades voltadas aos direitos sociais os partidos políticos são instrumentos 

assecuratórios do exercício e bom funcionamento dos direitos políticos frente a 

sociedade em que são implementados.  

Apesar disso não bastasse o fato dos institutos não se aproximarem conceitual e 

procedimentalmente em verdade a não equiparação é feita precipuamente porque não 

se aplica regras de direito público em gestão partidária diferentemente do que ocorre 

em relação às entidades paraestatais, conforme bem preconiza o autor Marçal Justen 

Filho: “Graças à natureza supra individual dos interesses atendidos e o cunho 
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tributário dos recursos envolvidos, estão sujeitas (as entidades paraestatais) à 

fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação de cada 

uma” diferentemente dos partidos políticos que se submetem à legislação eleitoral 

especifica e possuem determinações funcionais estabelecidas em estatuto 

formalizado e registrado perante a justiça eleitoral não se aplicando à eles regras de 

direito público, motivo precipuamente determinante para não se permitir a 

equiparação.  

3.5.4 Exigência de Domicílio eleitoral para concorrer às eleições 

 A Lei que altera as normas eleitorais, traz novo conteúdo ao artigo 9º da Lei 

9.504/97. Anteriormente, o conteúdo previa que “Para concorrer às eleições, o 

candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, 

pelo menos, um ano antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no 

mínimo seis meses antes da data da eleição.   

 Com a reforma eleitoral de 2017, a nova redação dada ao caput do artigo 9º 

restou estabelecido que “Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir 

domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a 

filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. 

 Sobre esta inovação, não há maiores avaliações a serem construídas 

excetuando-se o fato de que a implementação não bastasse desnecessária é 

precipuamente ultrapassada já que atualmente exigir domicilio fixo é condição 

superada numa realidade em que as coisas acontecem num lastro temporal 

demasiadamente ligeiro e que, muitas vezes, não permite uma programação previa e 

certeira de projetos prospectados com antecedência mínima de 6 meses.  

3.5.5 Criação de novos partidos  

 A Lei nº 13.488 altera o conteúdo do artigo 4º da Lei 9.504/97 que antes 

estabelecia que “Poderá participar das eleições o partido que, até um ano antes do 

pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o 
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disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na 

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.” 

 Atualmente, com a inovação trazida pela reforma eleitoral de 2017 o referido 

diploma legal prevê que “Poderá participar das eleições o partido que, até seis meses 

antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme 

o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na 

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto (Redação dada pela Lei nº 13.488, 

de 2017)”. 

As normas eleitorais têm sido claras no sentido de dificultar a criação de novos 

partidos ao passo em que a própria reforma eleitoral que ora se avalia em boa parte 

das novas normas implementadas se basearam no fundamento retilíneo de exclusão 

e erradicação de boa parte dos partidos já registrados. Sendo assim, não restando 

dúvidas de que a tendência é concentrar a pratica política nas mãos de poucos, 

diminuir a exigência de lastro temporal referente à registro a fim de possibilitar 

participação em campanha eleitoral, claramente não representa mudança significativa 

de forma prática.  

A nova condição permite dois posicionamentos a ser ponderado, se por um lado 

as dificuldades criadas ofendem o pluralismo político, o pluripartidarismo e 

consequentemente a representatividade de uma minoria excluída favorecendo a 

governabilidade dos sujeitos tomadores de decisão ao passo em que teoricamente 

coíbe a pratica corruptiva de partidos de aluguel por outro, a presente inovação que 

ora se avalia  não apresenta conteúdo significativo a fim de ocasionar certa discussão 

acadêmica a respeito do tema, motivo pelo qual o conteúdo foi nesta oportunidade 

delineado apenas para constar na presente construção todos os pontos abarcados Lei 

1.488 e 13.487, fruto da reforma eleitoral de 2017.146. 

                                                           
146 Popularmente denominas partidos de aluguel é a situação nada inédita em que os partidos de menor 
representação são unidos a um partido de maior expressão, se submetendo ao programa partidária e 
expectativas eleitorais deste último, em troca da obtenção de favores pessoais ou institucionais, na 
tentativa precípua de alcançar uma maior participação no cenário político. Pertinente ponderar dois 
principais aspectos: (i) que os partidos de aluguel são assim denominados pois “alugam” seus filiados 
e legendas em troca de vantagens (ii) que os partidos se submetem à esta condição de submissão por 
não restar inserido no cenário do país uma democracia eleitoral em que todas as instituições partidárias 
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3.5.6 Contagem de sobras eleitorais – Coeficiente Eleitoral  

 No ano de 2016, através da minirreforma eleitoral realizada, a formação de 

chapas estabelecia o seguinte critério: (i) Partido, coligado ou puro, lança candidatos 

correspondentes a 150% das vagas; (ii) Excepcionalmente, em municípios com até 

100 mil eleitores, partido com chapa pura lança 150% das vagas e coligação pode 

lançar até 200% das vagas147.  

 A regra deixava dúvidas e, em consulta formalizada junto ao Tribunal Superior 

Eleitoral, constatou-se a seguinte conclusão:  

(...) Nos municípios de até 100.000 eleitores, o número máximo de 
candidaturas dos partidos que concorrem isoladamente corresponde a uma 
vez e meia o número de vagas (150%), de acordo com a regra geral prevista 
no caput do art. 10 da Lei nº 9.504/97. A exceção prevista no § 2º do referido 
dispositivo não se aplica ao partido que concorre isoladamente, pois a 
referência contida nessa norma é feita exclusivamente às coligações, que 
podem lançar candidatos até o dobro do número de vagas em tais 
municípios. Consulta respondida negativamente, nos termos do voto do 
relator. Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, em conhecer da consulta e dar reposta negativa ao 
questionamento, nos termos do voto do relator. Brasília, 14 de abril de 2016. 
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras Rosa 
Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Teori 
Zavascki, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o Vice-
Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino. 

Com o advento da nova reforma de 2017, a nova regra dispensou a exigência de 

se atingir o Coeficiente eleitoral (QE) nas sobras o que sem sombra de dúvidas acaba 

por favorecer os partidos pequenos. Em outras palavras, anteriormente à 

implementação da nova regra estabelecida pela reforma eleitoral que ora se avalia, 

                                                           
possam gozar de uma igualdade de condições para participar do pleito. Ao final, o que se conclui é que 
“a ocasião faz o ladrão”.  
147 Art. 10.  Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a 
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento 
e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:  (Redação dada pela Lei nº 13.165, 
de 2015) 
I - nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados 
não exceder a doze, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a Deputado 
Federal e a Deputado Estadual ou Distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas 
vagas;  (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
II - Nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no 
total de até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher.  (Incluído pela Lei nº 13.165, 
de 2015) 
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para um partido ter a chance de atingir resultados prósperos em campanha eleitoral, 

era necessário que atingisse o coeficiente eleitoral.  

A inovação se faz positiva e democrática no sentido de dispensar o coeficiente 

eleitoral para que um partido possa usufruir das sobras eleitorais148 o que, 

automaticamente gera a certeza de inclusão e participação equiparada à partidos de 

menor expressão.  

3.5.7 Proibição de doação de autoridades/chefe da administração direta e 

indireta e Permissão expressa para pessoas físicas em cargos ou funções 

públicas de livre nomeação e exoneração doarem desde que filiados a partidos  

 O artigo 31 da Lei 9.504/97, estipula em seus incisos quais são as fontes 

vedadas consideradas como inaptas a dor ou prestar qualquer outro auxilio pecuniário 

à partidos políticos em campanha eleitoral, a saber:  

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer 
forma ou pretexto, 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 proveniente do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha; (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. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 A inovação sobre o tema é em relação ao inciso V do referido diploma legal que 

passa a considerar que pessoas físicas com função ou cargo público de livre 

nomeação e exoneração ou aquelas submetidas a emprego público temporário foram 

incluídas no rol de fontes vedadas e não permite qualquer auxilio à candidatos em 

campanha eleitoral, conforme acima se delineou.  

                                                           
148 Sobras eleitorais são resultados de arredondamento dos números nas rodadas para preencher 
cadeiras.  
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 Corroborando com a previsão legal que ora se avalia, o artigo 12 da Resolução 

nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral também prevê expressamente como 

fonte vedada a doação realizada por autoridade/chefe da administração pública direta 

e indireta, a saber: 

Art. 12.  É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta 
ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou 
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie, procedente de: 
I – origem estrangeira; II – pessoa jurídica; III – pessoa física que exerça 
atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou IV – 
autoridades públicas. 
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do 
caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que exerçam 
cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta. 
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, 
inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta 
resolução. 
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, 
aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas 
nos incisos deste artigo. 

Já sobre permissão expressa para pessoas físicas em cargos ou funções 

públicas de livre nomeação e exoneração doarem desde que filiados a partidos a 

inovação aqui é muito voltada para a pratica do funcionalismo público.  

Resumidamente, sabe-se que para assumir uma função pública, o funcionário 

público pode ser estatutário – típico servidor público, regido por estatuto próprio -, 

celetistas, geralmente aprovados em concurso público – regido por regras da CLT – 

ou funcionários temporários –comumente chamados de comissionados -.   

O conteúdo da inovação que ora se avalia refere-se justamente a estes últimos, 

ou seja, aos funcionários que ocupam cargos de confiança e que são nomeados 

politicamente que a partir da reforma eleitoral de 2017 poderão realizar doação em 

campanha eleitoral.  

 A inovação estabelece que liberados os filiados a partido político independente 

do cargo que exercem, estes sujeitos comissionados não se configuram como 

persona vedada, ou seja, não estão proibidos de auxiliar candidatos da sua 

preferência a realizar uma boa campanha. Com a invoca os chefes da administração 

pública direta ou indireta poderão realizar doações.  
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 As conclusões que se permite delinear são: (i) com a norma revogada, a ideia 

era não estimular que as nomeações fossem indicações partidárias ou, por outro lado, 

na intenção de evitar que as pessoas nomeadas fossem forçadas de alguma forma a 

se filiar (ii) a intenção precipuamente era evitar que partidos lotassem gabinetes, 

utilizando-se do voto como moeda de troca seja para benefício do cidadão comum 

seja para o alcance de metas pelo cidadão político,  ocasionando automaticamente a 

repugnante ideia do dinheiro público ser revertido a partidos assalariados .  

 Para melhor ilustrar a situação, avalie: imagine que alguém da confiança de 

Maria faça parte da sua equipe de governo. Ato continuo, muito provável que essa 

pessoa nomeada coadune dos mesmos ideais políticos que Maria, afinal, ninguém 

nomeia como membro de equipe alguém da oposição.  

 Consequentemente, Maria, que pretende manter sua cadeira, faz com que essa 

pessoa se torne impedida de lhe auxiliar em sua campanha já que ao nomeá-la esta 

seria encarada como fonte vedada, ou em outras palavras, a antiga previsão fazia 

com que os candidatos eleitos ficassem sem o apoio dos seus próprios pares. Por 

isso, possível afirmar de forma rápida e objetiva que a permissão é logica e se justifica.  

Apesar da ideia contrastante, o que se permite afirmar é que com a 

implementação da nova regra todo e qualquer filiado pode doar, não exigindo maiores 

delongas a respeito do tema. 

3.5.8 Inclusão social  

 A inovação a respeito do incentivo da participação da mulher na política caminha 

no mesmo sentido da nova regra inserida na minirreforma eleitoral que estabeleceu o 

cumprimento de quotas para candidatas e filiadas do gênero feminino. A ideia é 

assegurar maior amplitude dos direitos ratificados, fazendo com que haja um estimulo 

do empoderamento feminino na sociedade político-partidária.  

 A nova exigência vem prevista no Art. 93-A da Lei 9.504/97 e estabelece que:  

“O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 
30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos diários, 
contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, 
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propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a 
participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem 
como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do 
sistema eleitoral brasileiro.”  

 Neste ponto não há muito o que discutir, a ideia é majoritariamente aceita, de 

cunho democrático, sem maiores obscuridades em sua implementação e acompanha 

em linhas gerais condição contemporânea que muito se discute na sociedade arcaica 

e preconceituosa instaurada no país.  

Ainda neste aspecto, em recentíssima consulta realizada ao Plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral a respeito o artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições -Lei nº 

9.504/97-. O referido diploma estabelece que:  

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a 

Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas 

e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) 

do número de lugares a preencher, salvo:  (Redação dada pela Lei nº 

13.165, de 2015) 

§ 3o  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) 

Ao fazer a interpretação da previsão legal permeou a incógnita em relação aos 

percentuais de 30% a 70% para candidaturas de cada sexo já que a expressão se fez 

um tanto quanto limitado, transpassando a ideia de se referir ao sexo biológico do 

candidato e não ao gênero eventualmente optado por ele.  

A duvida persevera na medida em que a legislação recente pecou ao deixar uma 

lacuna em relação à diversidade de gênero e, neste sentido se manifestou o relator 

da consulta, ministro Tarcisio Vieira, a saber:  

“é imperioso avançar e adotar medidas que denotem respeito à diversidade, 

ao pluralismo, à subjetividade e à individualidade como expressões do 

postulado supremo da dignidade da pessoa humana (...) a legislação deixou 
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uma lacuna ao não contemplar a  diversidade de gênero com seus 

marcadores sociais singulares e diferenciados. “Com efeito, a construção do 

gênero representa fenômeno sociocultural que exige a abordagem 

multidisciplinar a fim de conformar uma realidade ainda impregnada por 

preconceitos e estereótipos geralmente de caráter moral e religioso aos 

valores e garantias constitucionais.” 

Corroborando com a manifestação irretocável do aludido Ministro se manifestou 

o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luis Fux, afirmando que “trata-se 

de um avanço extremamente progressista da Justiça Eleitoral”.  

Nesta seara, a recente manifestação por parte do poder supremo eleitoral 

materializa de forma contundente a ideia de inclusão social pré estabelecida pela 

reforma de 2017 trazendo o entendimento uníssono de que “a expressão normativa 

refere-se ao gênero e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens quanto 

as mulheres transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas 

de candidatura masculina e feminina”.149 

Aliás bom reforçar o conhecimento de que apesar do núcleo feminino ter sido 

até então avaliado como minoria que necessita de respaldo legal para se fazer ouvido 

o raciocínio instaurado longe está de atender à realidade fática nacional já que as 

mulheres é que se fazem maioria no cenário brasileiro, mas, por restar este revestido 

de preconceito e opressão, esta parcela da população se manteve até pouco tempo 

afastada do cenário principal que angaria poder.  

O reconhecimento quantitativo das mulheres no país é mais um motivo que 

enseja a importância de atenção para esta parcela considerável da população 

inclusive para tornar possível em sua essência o fortalecimento do regime 

democrático que se tenta caracterizar.  

Até pouco tempo atrás as mulheres representavam uma parcela pequena ou 

quase nula do eleitorado mas com o avanço da política nacional este número vem 

atingindo demarcações mais significativas. De qualquer forma, o próprio Tribunal 

                                                           
149 Site Oficial Tribunal Superior Eleitoral: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Marco/tse-
aprova-uso-do-nome-social-de-candidatos-na-urna 
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Superior Eleitoral (TSE) reconhece que apesar do avanço há muito trabalho por ser 

feito neste sentido já que bastava verificar as cadeiras do legislativo para confirmar 

que o número de representantes femininas eleitas ainda é muito irrisório.  

A eleição de uma presente da republica mulher contribuiu de certa forma para 

mudar este quadro atrofiado da participação feminina, mas, infelizmente, o exemplo 

dado ao país foi desastrosamente caracterizado num governo pautado em escândalos 

e falcatruas.  

Apesar disso, o trabalho a passos lentos não pode ser deixado de lado e é 

exatamente neste sentido que se posiciona a ONU mulheres que promove a 

democracia paritária  a fim de alcançar um regime democrático verdadeiramente justa 

e inclusive e que permita que as mulheres possam não somente participar mas 

também liderar de forma substantiva cadeiras que possibilitam a tomada de decisões, 

em igualdade de condições em relação aos homens contribuindo com a diversidade e 

fortalecimento dos movimentos angariados no país na contemporaneidade.  

Inclusive de forma muito contundente a organização demonstra sua real 

preocupação com o tema enfrentado, apoiando diversos grupos e movimentos que 

alimentam de alguma forma a mudança que se espera caracterizar. Como exemplo, 

tem-se o apoio da Onu Mulheres150 ao Projeto Voz das Mulheres indígenas; ao projeto 

Marcha das mulheres negras contra o racismo e a violência; à plataforma politica da 

rede de mulheres negras na américa latina e caribe; ao grupo politico mulheres negras 

rumo a um planeta 50-50 em 2030; ao grupo marcha das margaridas que articula o 

direito das trabalhadoras rurais; ao programa jovens mulheres lideres: programa de 

fortalecimento em questões de gênero e juventude, dentre tantos outros projetos que 

trilham esta mesma perspectiva.  

O reconhecimento é de todo satisfatório e prospero mas muito trabalho e esforço 

ainda será necessário para que em algum momento a força de trabalho da mulher 

seja de fato reconhecido como gerador de riqueza e progresso. A ideia de reforçar a 

inclusão na nova reforma eleitoral pode ser usada como alavanca neste sentido, 

reforçando a inclusão social não somente das mulheres mas, acima de tudo, 

                                                           
150 Site oficial ONU mulheres: http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/lideranca-e-participacao/ 
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reiterando a ideia indiscutível de se respeitar e progredir quanto a todas as opções de 

gênero existentes, tornando a política eficiente e capaz de atender a sua máxima 

existencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

4 JUDICIALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES COMO RESULTADO DA REFORMA 

ELEITORAL  

 Em que pese a independência dos poderes no Estado democrático instaurado 

no país a implementação do controle de constitucionalidade das normas possibilitou 

que o poder Judiciário se tornasse uma nova potência frente ao poder político mesmo 

considerando a condição de soberano deste último.  

 Apesar das críticas elencadas a respeito da falsa modulação e independência 

dos poderes inevitável relatar que se a reforma política alcançou os patamares 

delineados esta nova realidade apenas foi possível diante da nova sistemática 

alcançada e reconhecida como Judicialização da política partidária que se materializa 

através das eleições.  

 Esta expansão do poder judiciário nada mais é do que uma maior participação 

deste poder frente ao cenário político do país com a intenção iminente de colaborar 

para a transformação do regime democrático hoje evidenciado que deve ser encarado 

como fator de esperança através de uma administração da justiça em meio aos 

problemas que se tenta coibir. 

 A intensificação da atividade jurídica na política se traduz na nova tendência de 

se resolver judicialmente o que antes seria solucionado no exercício regular do poder 

político delegado aos representantes. Em outras palavras o que vem acontecendo é 

que o poder judiciário vem auxiliando o poder executivo e legislativo a instaurar de 

forma correta e coerente um Estado democrático de direito que há muito vem sendo 

mitigado conforme muito já se elucidou no trabalho em tela na precípua intenção, 

inclusive, de tentar solucionar a crise institucional ora guerreada.  

Aliás, neste sentido, bem elenca o autor Luís Flavio Gomes quando avalia a 

condição corrupta do país e certifica a situação calamitosa gerada quando todos os 

poderes se entregam na condição sistemática de corruptos e corruptores, confira:  

“Depois de mais de 500 anos e roubalheira persistente do dinheiro público 
o paciente chamado Brasil se exauriu e foi para UTI com diagnostico e várias 
crises concomitantes: econômica, na educação, na desigualdade, na 
coesão social. O sistema político-empresarial brasileiro – que com o império 
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a partir de 1822, conformou-se como político-partidário-empresarial – é e 
sempre foi cleptoplutocrata. O Brasil já nasceu assim, com forma pervertida 
de sociedade, onde prospera a demagogia, a corrupção veio com as 
caravelas de Cabral. Já o ambiente e as instituições propicias para ela 
prosperar da forma como prosperou foram sendo criados ao longo dos anos 
sob a falta de escrúpulos dos demagogos e desonestos. A corrupção não 
nasceu no Brasil nem em Brasília, em roam, já existia; na Inglaterra dos 
séculos XVI e XVII era forte, tanto quanto nos EUA no final do século XIX e 
começo do XX. Quanto à corrupção há superabundância de notícias, de 
acusações, de incriminações. O problema é a punição, o controle, a criação 
de regras e a sua aplicação. A impunidade generalizada dos donos 
cletoplutocratas do poder até o advento do mensalão (25012-2013) e da lava 
jato (a partir de 2014) é a maior prova da cleptoconivencia das instituições 
de controle, que, em vez disso, deveriam funcionar sob o sistema e freios e 
contrapesos”.151 

 O presente capítulo se tornou de grande necessidade a partir da consciência de 

que a reforma eleitoral apenas tomou as devidas proporções e alcançou tantas 

aprovações de considerável inovação porque as instituições judiciais se fizeram ativas 

frente à atividade política no país fazendo prevalecer a ideia de constitucionalização 

dos direitos e zelo do mecanismo de freios e contrapesos.   

 Ao tratar sobre o tema de grande relevância na contemporaneidade o autor Pilar 

Domingo demonstra os pontos positivos e negativos desta nova condição e delimita 

que se por um lado o poder judiciário auxilia o Estado e a sociedade a se recompor 

por outro encara estas circunstancias como função embrionária do próprio poder 

judicial, avalie:  

“A Judicialização da política significa, em primeiro lugar, uma maior 
presença da atividade judicial na vida política e social; em segundo lugar, 
nos fala que os conflitos políticos, sociais ou entre o Estado e a sociedade 
se resolvem cada vez mais nos tribunais; em terceiro lugar, é fruto do 
processo pelo qual diversos atores políticos ou sociais, veem como 
vantagem recorrer aos tribunais com o fim de proteger ou promover os seus 
interesses. A utilização de estratégias jurídicas, de alguma forma, amplia o 
poder político dos juízes. Por último, a Judicialização da política aponta, em 
certo modo, para uma tendência talvez crescente de que a legitimidade do 
sistema político vai ligado com a capacidade do Estado democrático 
moderno de cumprir com as suas promessas do Estado de direito, de 
proteger os direitos do cidadão, de garantir o princípio de dito processo e os 
mecanismos de rendição de contas dos governantes.”152     

                                                           
151 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017.  P. 148-
151 
152 DOMINGO, Pilar. Estado de derecho. Ciudadanía, derechos y justicia en América Latina: 
Ciudadanización-judicialización de la política. Revista CIDOB d’Afers Internacionals: Fundación CIDOB, 
ISSN 1133-6595, n°s 85-86, mayo 2009, P. 33-52 
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A ideia de judicializar as eleições ou até mesmo a pratica política partidária como 

um todo se baseia na intenção de assegurar a essência de um regime democrático e 

esta relativa inovação se torna a cada dia mais indispensável no cenário atual que 

prospecta no poder judiciário a aptidão de legitimar um sistema político que muito se 

mostra carente de técnica e seriedade. Ao que tudo indica a ideia precípua é 

assegurar e tornar viável os princípios basilares do regime democrático instaurado e 

zelar pelos interesses da coletividade através da prevalência da sistemática de 

igualdade, justiça e bem-estar social. 

Ao avaliar todos os conceitos até então delineados no trabalho em tela pode-se 

afirmar que a judicialização das eleições impõe uma nova realidade onde o poder 

judiciário acaba por cumprir seu dever comezinho de fiscalizar e determinar a tomada 

de decisão dos entes governamentais reafirmando e fazendo prevalecer de certa 

forma os direitos do todo povo.  

Diante desta perspectiva de controle jurisdicional e mantendo sob alerta o 

instituto de check and balances o poder judiciário alcança, paulatinamente, o propósito 

de equilíbrio e bom funcionamento das instancias representativas. Nesta realidade 

contemporânea a clássica temática sobre a separação dos poderes pressupõe a 

elaboração de regulação entre os próprios poderes e cria a idealização de 

afastamento do abuso de poder e atuação arbitrária daqueles que o detém.  

A estrutura gerada em busca deste equilíbrio entre autoridades distintas e 

independentes força de alguma forma a limitação do poder político e acaba por 

acarretar a judicialização que ora se avalia reconfigurando a partir de então o esquema 

da separação de poderes e fazendo com que o poder regulador perceptível em cada 

um deles se faça aflorar numa ideia de intervencionismo judicial, inclusive, sob pena 

de expor o cenário político à situação ainda mais caótica e carente de qualquer 

perspectiva de êxito.  

Outra condição que beneficiou para a nova pratica que ora se reconhece é o fato 

de que partidos políticos quando não inclusos nas chapas de dominação passaram a 

utilizar-se do Poder Judiciário como forma de suspender atos de governo exercido por 

quem detém o poder na intenção aparente de zelar pelos direitos de uma minoria 
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excluída e fazer valer a ideia de que qualquer alteração legislativa seja prospera para 

a sociedade, atingindo de certa forma a mitigação da concentração do poderio político 

e realizando o controle de constitucionalidade fomentado por esta nova perspectiva 

de judicializar a política nacional. 

Neste mesmo sentido, outra condição que também estimulou a judicialização da 

política é o fato de que alguns sujeitos do executivo e do legislativo ao contrário do 

que determina a condição para o qual foi eleito criaram o habito de se manter imparcial 

diante de assuntos sociais que geram alguma polemica na intenção camuflada de 

evitar indisposição diante do interesse de aprovação política e eleitoral.  

 Nesta realidade, o poder judiciário vem realizando controle necessário para que 

os outros poderes se posicionem quando obrigatoriamente devem fazer na intenção 

de manter institucionalizado a essência do Estado e exigir que os detentores do poder 

manifestem seus posicionamentos, zelando pela transparência do exercício de suas 

atribuições dentro da administração pública.  

 Portanto, apesar do instituto receber nova nomenclatura na atualidade, desde a 

promulgação da Constituição Federal vigente se observa uma atuação mais ativista 

do poder judiciário, inclusive como o deve ser, tornando forçoso o cumprimento do 

Estado democrático, fiscalizando as tarefas e atividades dos outros poderes e zelando 

a todo tempo pelos direitos e garantias constitucionalmente estabelecidos no país a 

partir de 88.  

O que se pode afirmar é que a judicialização da política corresponde um 

fenômeno observado em diversas sociedades e se caracteriza fundamentalmente por 

um ativismo judicial que expande a atuação dos tribunais sobre questões sociais ao 

passo em que avalia parâmetros e interesses políticos e ultrapassa a limitação 

imposta por autoridades administrativas através de procedimentos que não eram 

predominantemente judiciais mas que diante das deliberações requisitadas tornaram 

o poder judiciário politicamente atuante.  

De certa forma esta judicialização contribui para a interação entre todos os 

poderes e materializa a ideia de harmonização que deve prevalecer entre eles. Por 
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outro lado é uma expansão avançada e talvez até desenfreada do poder judiciário que 

acaba por se manifestar sobremaneira a respeito de diversos temas onde o 

funcionamento do poder legislativo e executivo se mostra insuficiente.  

É neste sentido que o direito e a politica acabam por se aproximar ainda mais, 

mas, apesar do jogo político-judicial parecer de todo prospero e sobretudo renovador, 

o que não se pode deixar de avaliar é que esta interação entre o poder judiciário e 

político acaba por tornar avançado demais a dominação daquele o que de certa forma 

é arriscado por gerar um poder de certa forma absoluto. 

A sistemática configurada entre tribunais superiores, governo, partidos políticos 

e mídia torna-se por demais significante justamente porque apesar do judiciário estar 

contribuindo para o avanço politico e suprindo de certa forma a incompetência dos 

outros poderes acaba por receber um poder crescente e toma para si a condição 

exclusiva de solucionar questões relevantes para a sociedade.  

Ou seja, deve haver por outro lado certa preocupação quanto ao excesso de 

eficiência do judiciário que paralelamente expõe ao risco de ignorar certos parâmetros 

na produção de decisões vez que a dependência acaba por gerar certo absolutismo 

judicial.  

O filósofo Pierre Bourdieu em seu livro o poder simbólico avalia de forma 

contundente e precisa esta condição de judicialização da política e processa um 

sistema que avalia dois principais conceitos.  

Num campo cientifico o filosofo desenvolve a primeira categoria nomeada por 

habitus onde delimita um conjunto de esquemas de classificação da realidade 

interiorizada por processos que embasam práticas e regularizam condutas. 

 A outra categoria denominada de campo é por sua vez a avaliação empírica das 

posições sociais que são determinadas a depender da imposição de normas 

especificas e próprias de cada habitus e que acaba por criar um poder interlocutor 

entre aqueles que o exercem e os que se submetem à ele.  
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Bourdieu reconhece que essa dominação alcançada pelo poder judiciário possui 

um lado sombrio e avalia que a concentração de poder delineada neste sentido não 

pode ser encarada como uma concessão ou delegação deste poder mas sim como 

aquisição estratégica de investimento. O raciocínio é quase maquiavélico pois acredita 

na teoria conspirada de que o poder judiciário auxilia e decide para poder usufruir de 

uma situação de dominação e controle por vezes absoluto frente aos outros poderes 

e a sociedade como um todo. 

De acordo com os ensinamentos do filósofo, “a estrutura do campo é um estado 

da relação de força entre os agentes ou instituições envolvidas na luta ou, em outras 

palavras, da distribuição do capital específico que quando acumulado no decorrer das 

lutas anteriores orienta as estratégias posteriores”.153 

Enquanto isso, por habitus entende tratar-se “do sistema de disposições 

adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que funciona como um sistema de 

esquemas gerador de estratégias que podem estar objetivamente em conformidade 

com os interesses dos seus autores sem terem sido expressamente concebidos para 

esse fim”.154 

Ou seja, é no campo que se estrutura a delimitação de dominantes e dominados 

que lutam pela manutenção de seus postos onde os primeiros pretender assegurar 

esse poder de todo simbólico e os segundos tentar fazer prevalecer suas vontades 

quando do exercício daquele poder por outrem. No habitus estes sujeitos agem e 

condicionam o exercício deste poder condicionando certa dominação através daquele 

que é de todo simbólico seja por meio do direito, do mercado, de ideologias ou 

quaisquer outras formas de dominação exercida seja por pessoas individualizadas 

seja por entidades personificadas. 

Nesta seara de avaliação o filosofo conclui que a dominação do campo do direito, 

no caso poder judiciário que se traduz mais tarde na judicialização da política acaba 

por construir uma realidade onde somente o direito é encarado como capacitado e, 

                                                           
153153 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz, 10ª edição.. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007 P. 120 
154 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz, 10ª edição. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007 P.125 
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portanto, apto a resolver conflitos e alcançar expectativas motivo pelo qual a aceitação 

deste processo de miscigenação de poderes foi tão facilmente fortificada.  

Aproveitando desta situação o setor jurídico acaba por se tornar o poder 

simbólico nato identificado pelo filosofo vez que por excelência determina como tudo 

deve funcionar através do imperativo das normas, controla a sociedade, regula os 

outros poderes e molda da forma como lhe é conveniente toda a dinâmica perspicaz 

que pretende estabelecer. 
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CONCLUSÃO 

A construção acadêmica em tela foi realizada com a ideia precípua de debater as 

inovações implementadas na legislação eleitoral sob outro enfoque senão os já 

debatidos exaustivamente pelos veículos de comunicação em massa.  

Primeiramente porque conforme se arguiu em alguns momentos desta 

construção, todo e qualquer tema que faça referência à política nacional tem sido 

afastado imediatamente pela sociedade que se recusa a refletir de forma benevolente 

qualquer perspectiva política, reagindo com um posicionamento de repudia e 

desesperança.  

Além disso, há uma sociedade pensante que, apesar de elencar as dificuldades 

enfrentadas para implementar as novas normas, por restar envolvida muitas vezes 

nas decisões que irão refletir seus efeitos a partir de então,  atua de forma parcial 

frente ao antigo e novo sistema,  estimulando uma falsa ideia de que os mecanismos 

inovadores são a todo tempo impecáveis, livres de qualquer vicio prático e encarando 

uma verdade construída que defende que o conteúdo foi pensado meticulosamente a 

fim de engajar um novo caráter renovador e transparente na política brasileira.  

Infelizmente, ao contrário disso, o que se verifica é mais uma reforma eleitoral 

aprovada "a toque de caixa" que, embora possua institutos que possibilitam de fato 

um avanço na política nacional longe se encontra de ter sido meticulosamente 

avaliada, merecendo ser estudada com muita cautela justamente por ser responsável 

e capaz de causar impactos irremediáveis. 

Não havendo dúvidas quanto ao risco instaurando, sendo certo que a rápida e 

intensa modificação legislativa – que já estará implementada no pleito próximo-

apresenta algumas obscuridades, considerações preliminares se mostraram 

indispensáveis a fim de construir uma avaliação objetiva e, acima de tudo, prática a 

respeito das novas regras aprovadas.  

Por este motivo, o trabalho foi iniciado rememorando conceitos básicos e de 

suma importância frente à sociedade que se avalia para que somente após esta 
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primeira construção, cada nova norma implementada fosse debatida. Conforme se 

aufere na construção acima delineada, a avaliação foi iniciada rememorando a 

interpretação que deve ser delineada a respeito de um regime democrático puro e 

efetivo, baseado fidedignamente nos pressupostos e princípios que embasam sua 

existência e possibilitam o real cumprimento de seus conceitos, norteadores de uma 

realidade justa, igualitária e assecuratória de bem-estar social. 

O primeiro desafio enfrentado a fim de tornar as inovações eleitorais prosperas, 

é a mudança interpretativa sobre o que de fato é e como deve ser uma sociedade 

democrática já que ao que se percebe, os conceitos, garantias, direitos e deveres do 

regime implementados no país vem sendo demasiadamente mitigados, condição da 

qual impossibilita que qualquer inovação legislativa alcance um lastro mínimo de 

resultado positivo. 

Ato continuo, por restar a realidade estudada inserida em um regime 

democrático, tornou-se pertinente também avaliar o tipo de representatividade nela 

implementada, alcançado a interpretação conceitual de democracia representativa 

como o instrumento que assegura o exercício do poder em prol do povo.  

Estabelecidos os conceitos que permeiam o estudo a respeito de Estado, Povo 

e regime democrático, o próximo passo para avançar na prosperidade da renovação 

normativa foi delinear e usufruir a todo tempo dos conceitos democráticos elencados 

pelo autor Giovanni Sartori que de forma muito realista e imparcial delimitou em seu 

livro “A teoria da democracia revisitada: 1º debate contemporâneo” as providencias 

que devem ser tomadas para que o regime implementado seja de fato assegurado.  

Ato continuo, a construção que ora se conclui, passou a avaliar conceitos de 

Sartori que delimitaram todo o raciocínio instaurado no trabalho, trazendo à baila o 

tripé delimitado pelo autor, a saber: a teoria da maioria limitada, o regime democrático 

competitivo e o princípio das reações antecipadas.  

De forma bem resumida o autor delimita e comprova que apenas se este tripé 

democrático estiver preponderantemente formatado de fato o regime é instaurado em 

uma nação, encarando os institutos delineados como complementares e suficientes a 
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fim de assegurar o direito do povo como um todo, atendendo aos interesses da maioria 

tanto quanto aos da minoria, e acreditando na nação como única e indivisível.  

Sartori evidencia de forma muito clara que um dos problema em relação ao 

regime democrático na contemporaneidade é que o conceito sobre o que é e como 

deve ser uma democracia vem sendo enfrentado de forma distorcida, acreditando-se 

tratar-se de um regime pautado na vontade de uma maioria, matematicamente, 

ignorando a percepção social de que só se alcança uma sociedade verdadeiramente 

democrática quando assegurado os direitos do povo como um todo. 

Em outras palavras, deve-se somar à esta maioria dominante também os 

interesses de uma minoria que, apesar de se apresentar em menor escala e de forma 

consideravelmente mais acanhada, possui o direito constitucional assegurado de ver 

seus interesses defendidos e implementados sob pena de enfrentar justamente a crise 

institucional que neste ato se tenta rebater.  

A ideia central da doutrina é limitar o poder desta maioria como condição a 

possibilitar o atendimento dos interesses também de uma minoria, ou seja, a doutrina 

construída por Sartori que embasa a todo momento o desenvolvimento acadêmico em 

tela considera o equilíbrio como chave central para a prosperidade da sociedade em 

que se implementa.  

Aliás, neste sentido bem preconiza o autor ao definir:  

Ao contrário, a riqueza de denominações que se referem a minoria só somou 
confusão à profusão (...) vamos começar a limpar o terreno observando que 
todas as expressões lembradas acima se referem a algum tipo de parte 
menor concreta, não a “minoria” enquanto artefato de procedimentos 
democráticos (como a parte de uma população votante derrotada numa 
votação ou a parte menor de um parlamento). Em segundo lugar quando o 
analista político se volta para a democracia vertical, não está interessado 
em qualquer tipo concebível e minoria substantiva, mas apenas nas minorias 
que constituem algum tipo de grupo de controle. (...) por isso, o problema 
empírico é verificar se os grupos de controle existem realmente e quem tem 
o controle de que. Da analise conceitual exigimos uma estrutura e/ou 
tipologia, ao passo que a tarefa empírica é verificar que grupo de controle 
existe de acordo com a definição dada, isto é, com as características que 
lhe são atribuídas. A incapacidade de perceber investigações conceitual e 
empírica em suas particularidades ou de utilizá-las na ordem certo – primeiro 
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as conceituas depois as empíricas – levou a uma literatura teórica que lida 
com elites e poder que charfuda num mar de confusão indescritível.” 155 

A doutrina de Sartori conforme se percebe delimita todo o contexto discutido ao 

longo trabalho e concomitantemente aos seus ensinamentos alguns outros conceitos 

se mostraram também pertinentes para se alcançar a avaliação pretendida. 

Continuamente, a ideia foi justamente avaliar se o conteúdo da reforma eleitoral 

alcança um cenário democrático próspero e fidedigno aos ideais prospectados, motivo 

pelo qual passou-se a ponderar o exercício do poder político como fonte primária 

capaz de permitir que os interesses da coletividade sejam assegurados e de fato 

implementados no cotidiano brasileiro.  

Por isso, ao longo da construção percebe-se a incessante intenção de trazer a 

todo momento conceitos diversos a respeito deste poder que de forma prática e 

segura, se apresenta como o poder soberano156 dentro da sociedade que se avalia, 

restando configurado como àquele que foi delegado pelo povo aos seus 

representantes para que seja exercício em prol deste todo, povo, e nada ao contrário 

disso.  

Acontece que neste momento um grande percalço já é enfrentado diante da 

consciência de que este pode, que é soberano, é delegado à um representante e este 

representante nada mais é do que um sujeito político que nos dias atuais tem 

representado em verdade interesses obscuros diante de uma prática política 

duvidosa, movida à inverdades e escândalos.  

Este foi o primeiro enfrentamento delineado no contexto construído, encarando a 

realidade de que a reforma eleitoral que instruiu novas condições, foi delineada 

justamente por este corpo de representantes, que exercem o poder político (soberano, 

delegado pelo povo e que deve ser exercido em prol deste todo povo) mas que, 

empiricamente, se demonstrou completamente inapto a representar todo e qualquer 

                                                           
155 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. Editora Ática. 
1994. P. 195-196 
156 “É esse pois o único fim do poder político, ou seja, a manutenção da ordem social e política mediante 
a distribuição da justiça. A violação desse princípio conduziria necessariamente a tirania, dando lugar 
a um regime de abusos e violência contra os vassalos, ao mesmo tempo que colocaria em xeque os 
equilíbrios do poder. Em suma a corrupção decorre do afastamento da conduta reta e justa, o que, por 
sua vez, põe em risco o bem comum.” (ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil. Uma história 
séculos XVI a XVIII. 1ª edição. Belo Horizonte: Editora Autentica, 2017. P. 32-33) 
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interesse da coletividade, não havendo dúvidas de que na prática a realidade que se 

tenta evidenciar não se preenche de seriedade e veracidade.  

Em outras palavras, os mesmos sujeitos que deveriam representar os interesses 

do povo através do exercício do poder – político- a eles delegado, estão envolvidos 

em grande escala em negociações, falcatruas, ilegalidades, enfim escândalos dos 

mais diversos setores, deixando evidente de que a crise política instaurada permeia 

justamente na distorção da representação política mitigada.  

Diante dos conceitos e conclusões a respeito do poder político exercido no país 

bem como posicionamento majoritário dos representantes do povo que constituem 

esta nação necessário se fez a avaliação a respeito dos partidos políticos, institutos 

compreendidos como instrumento de participação e meio assecuratório para que 

estes representantes possam assim ser delineados.  

Sem o vínculo a um partido político, delineado por filiação partidária, o sujeito que 

deseja se candidatar e ato continuo a representar os interesses da coletividade 

através do exercício do poder político delegado, não poderá exerce-lo, devendo estar 

obrigatoriamente inserido dentro de uma instituição partidária, se submetendo ao 

princípio de filiação partidária como pressuposto de elegibilidade determinado pela 

Constituição Federal. 

Chegando neste ponto, outro problema se tornou evidenciado já que os partidos 

políticos na contemporaneidade se dividem majoritariamente em dois grupos: o grupo 

dos dominadores políticos, composto de partidos maiores que concentram há séculos 

o poder político e exercem suas funções de forma duvidosa e o grupo dos excluídos, 

denominados por nanicos, de pequena ou nenhuma expressão e impossibilitados de 

assegurar os interesses da minoria que, geralmente estão à estes últimos atrelada. 

A avaliação a respeito dos partidos políticos se estende a medida que na reforma 

eleitoral objeto de estudo há um novo instituto instaurado que, ao que tudo indica 

criará um novo cenário completamente diferente do hoje delineado, podendo ao 

mesmo tempo ser prospero e proveitoso enquanto também representar uma 
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concentração tão intensa de poder que irá evidenciar uma crise ainda pior do que a 

que se tenta coibir.  

Rememorados os conceitos doutrinários preliminarmente apresentados na 

construção que ora se conclui, passou-se a elencar separadamente, cada nova regra 

implementada com a reforma eleitoral de 2017, trazendo à tona cada artigo instituído 

pelas Leis 13.488 e 13.487 que alteraram as Leis eleitorais nº 9.096/95 e 9.504/97.  

O que se tentou a cada avaliação realizada foi implementar em cada realidade 

criada os conceitos preliminarmente delineados na intenção precípua de concluir se 

no contexto geral a reforma é de fato prospera e se foi realmente pensada em prol da 

sociedade ou trata-se de mais uma manobra política que ao final irá favorecer um 

núcleo dominador já no próximo pleito eleitoral.  

A primeira avaliação realizada foi em relação ao FEFC – Fundo especial de 

financiamento de campanha -, que linhas gerais constitui um repasse, milionário, que 

será enviado a todos os partidos políticos, de forma individualizada e 

consideravelmente desproporcional com a aparente intenção de possibilitar uma 

campanha mais justa, com uma concorrência mais igualitária entre os partidos 

políticos e de alguma forma, tentando estimular a não realização de manobras 

obscuras para obter incentivo financeiro, estimulando a transparência e legalidade da 

campanha realizada.  

Conforme delineado, o novo instituto possui opiniões divergentes, mas, linhas 

gerais se apresenta muito mais prospero do que desvantajoso, em que pese nada 

proporcional e excessivamente oneroso, irá mesmo que minimamente ocasionar de 

fato uma concorrência partidária o que possibilitaria o avanço na qualidade dos 

partidos políticos bem como desconcentração do poder político que atualmente é 

exercido por um número bem reduzido e especifico de siglas partidárias.  

O segundo instituo avaliado e talvez o mais impactante de toda a reforma política 

ora avaliada é a denominada por clausula de barreira, de exclusão ou de desempenho. 

A ideia do novo instituto é exigir que os partidos políticos cumpram determinadas 
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condições de desempenho nas campanhas para que possam manter suas 

independências funcionais e assegurar seus registros conquistados.  

A referida clausula determinou de forma crescente um percentual a ser atingido 

pelos partidos políticos que, caso não alcançado resultará na extinção do mesmo. A 

nova ideia sofreu proporcionalmente muitas críticas e elogios, mas, na construção em 

tela o que se percebeu é que, quando atrelado ao fundo especial de financiamento de 

campanha a clausula se mostra proveniente, capaz de assegurar uma campanha mais 

acirrada e elevar o nível dos candidatos registrados, fomentando o empoderamento e 

a disputa acirrada entre os partidos políticos de forma menos concentrada.  

O terceiro tema avaliado foi em relação às novas condições de gastos e 

arrecadação em campanha eleitoral e, neste ponto, a mudança de maior impacto é 

referente a implementação de limites de gastos a depender do cargo a ser disputado. 

O valor estipulado como limite máximo para se gastar em uma campanha foi anos luz 

menor do que os que comumente são gastos pelos partidos de maior expressão. A 

nova cultura gera uma certa ansiedade entre os participantes de campanha já que a 

principal característica do país é justamente a realização de campanhas 

excessivamente onerosas ao passo em que a partir do pleito eleitoral de 2018, 

passarão a ser regidas de forma mais humilde o que sem sombra de dúvidas 

acarretará certa mudança principalmente nos resultados eleitorais.  

A nova realidade evidenciada, inclusive, é muito esperada por toda a sociedade 

e conforme bem delineado pelos ensinamentos do autor Luís Flavio Gomes somente 

com a limitação destes gastos é que se possibilitará o alcance das mudanças 

prospectadas, inibindo a pratica política demasiadamente corruptiva e desestimulando 

os donos do poder a continuarem insistindo na mitigação dos valores éticos 

democráticos que há tempos caíram no esquecimento institucional, a saber: 

Uma das pontes que liga os dois grupos de barões-ladroes – leia-se: 
dinheiro com o poder -, normalmente, é o financiamento das campanhas 
eleitoral. Por esse modus procedendi o poder econômico e financeiro 
conquista o poder político. Ao mesmo tempo, os políticos e os partidos 
adquirem o poder econômico necessário para campanhas ou, 
eventualmente, para o enriquecimento, esse é o sistema que sempre nos 
fez viver em um país com aparência de democracia, porém sem valores 
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éticos, porque estes foram aniquilados pelos que dirigem 
desavergonhadamente os destinos da nação.157 

O quarto tema debatido foi em relação às propagadas partidárias. Neste ponto, 

houve algumas mudanças em relação a propaganda de rua, estimulando a diminuição 

de poluição sonora, visual e precipuamente, ambiental. Além do que, desde as últimas 

reformas, as propagandas partidárias vêm se tornando cada vez mais encurtadas, 

tentando o legislador de alguma forma diminuir o valor desprendido em campanhas 

eleitorais.  

 Apesar das mudanças identificar em relação às propagadas clássicas, a 

mudança de maior impacto foi em relação à implementação de propaganda 

cibernética através do impulsionamento de conteúdo. A propaganda na internet paga 

é vedada desde sua implementação com a minirreforma de 2015, mas, agora, há 

possibilidade de veicular na seara virtual impulsionamento que ao que se percebe 

gerarão certa revolta por parte dos eleitores que muito provavelmente se sentirão 

invadidos com a imposição publicitaria.  

 Apesar disso, provável que através dos sítios virtuais cria-se uma nova realidade 

no exercício da política nacional já que pela internet, as informações – positivas e 

negativas – são propagadas de forma instantânea o que, sem sombra de dúvidas 

acarretará a aproximação entre parte da sociedade que deseja de alguma forma 

participar e se manter informada enquanto por outro lado assegurará uma maior 

publicidade das práticas negativas realizadas que, através da internet alcançarão o 

conhecimento de parcela máxima da sociedade. 

Outra inovação instaurada foi o denominado crowfunding que em linhas gerais é 

a possibilidade de doar quantia monetária para auxiliar o partido ou candidato a 

realizar suas campanhas. Apesar de implementada a possibilidade, sua pratica é um 

tanto duvidosa pois será surpreendente que cidadãos passem a realizar depósitos 

para conferir segurança financeira aos candidatos não parecendo fazer muito parte 

da cultura brasileira este tipo de auxilio e participação.  

                                                           
157 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017. P. 145.  
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 Ato continuo, temas de menor impacto foram elencados, sendo eles: 

Parcelamento de multas eleitorais; Debates em Campanha Eleitoral; Não equiparação 

dos Partidos Políticos a entidades paraestatais ; Exigência de Domicílio eleitoral para 

concorrer às eleições; Criação de novos partidos; Contagem de sobras eleitorais – 

Coeficiente Eleitoral ; Proibição de doação de autoridades/chefe da administração 

direta e indireta e Permissão expressa para pessoas físicas em cargos ou funções 

públicas de livre nomeação e exoneração doarem desde que filiados a partidos assim 

como o pequeno tópico a respeito da Inclusão social.  

 Sobre estes bom elencar que alguns como por exemplo o parcelamento de 

multas eleitorais, contagem de sobras dispensando-se a exigência de coeficiente, 

permissão para pessoas físicas em cargos ou funções públicas doarem desde que 

filiados assim como o pequeno tópico a respeito da inclusão social (empoderamento 

feminino) em que pese de menor impacto apresentam um contexto prospero que de 

fato irá assegurar uma melhor qualidade na política do país, uma inclusão social e 

posicionamento assecuratório de direitos e garantias fundamentais.  

 Já outros como por exemplo a nova regra implementada com os debates e 

criação de novos partidos, nada surpreenderam e não representam mudanças de 

grande impacto na sociedade ao passo em que a normatização imposta é preenchida 

de abrandamento conceitual ou de imposições que antes já estavam delineadas o que 

fez com que a alteração não representasse grande avanço ou retrocesso.  

Ao final, o que se permite concluir é que os institutos implementados com a nova 

reforma possuem mais vantagens do que desvantagens ao passo em que alguns 

temas foram incluídos de forma pacifica e acalentadora não representando de forma 

considerável uma mudança abrupta da realidade que se tenta coibir.  

Por isso, em que pese não seja preenchida ao todo de carga negativa o que 

permite afirmar também é que a reforma talvez tenha gerado um impacto midiático 

muito maior do que o impacto conceitual e normativo que se espera identificar. O 

receio é justamente pautado nesta premissa de que talvez as inovações tenham sido 

implementadas não na intenção de alcançar mudanças muito significativas mas sim 

para gerar a imagem – distorcida e não real – de que a realidade política do país que 
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demonstra escancaradamente situação demasiadamente catastrófica será alterada, 

excluindo-se o grupo dos dominadores políticos envolvidos nos maiores escândalos 

de corrupção mundial ao passo em que irá gerar aos excluídos a oportunidade de 

participação.  

A fim de evitar que o cenário acima delineado seja concretizado o que se exige 

é justamente a participação ativa e incessante da sociedade, o ativismo judicial 

fundamentalmente pautado na imparcialidade e técnica a fim de assegurar que as 

mudanças implementadas sejam de fato utilizadas na prática e que as consequências 

elencadas como punição sejam a todo tempo firmadas. Neste sentido, colabora o 

autor Luís Flavio Gomes ao delimitar:  

“Recentemente passou a vigorar no brasil a proibição dos financiamentos 
empresariais de campanha (...), mas não estão vedadas as doações 
pessoais. Por esse caminho também se pode “COMPRAR” um político (e a 
democracia) daí a necessidade de mais transparência nas prestações de 
contas, a atuação mais efetiva da Justiça Eleitoral, a fiscalização mais 
concreta do Ministério Público, a participação mais eloquente da sociedade, 
o barateamento das campanhas e o limite de gastos. Sem essas condições 
substanciais, falta para nossa democracia o rito desejado. O povo já não 
tolera viver apenas um simulacro de democracia que é não verdade, muito 
venal e puramente formal (não cidadã). O poder acaba concentrado 
naqueles detentores de riqueza que conseguem leis, medidas provisórias, 
contratos superfaturados, benefícios, favorecimentos e empréstimos 
subsidiado. É preciso superar essa democracia puramente formal, que 
conduz uma vida política e empresarial esclerosada, privada de 
substantividade, de essência, de alma e convertida em perversidade e 
astucia”158 

 Neste mesmo sentido, clamando por uma mudança de posicionamento da 

própria sociedade, capacitada para fazer prevalecer todas as expectativas delineadas, 

preceitua Sartori:  

A questão seguinte é: como fica a teoria da democracia diante destas novas 
constatações? Como a teoria em questão é a teoria da democracia eleitoral, 
antes de discutir o que fazem os eleitores, vamos lembrar o que fazem as 
eleições. Em termos sucintos, as eleições não decidem sobre políticas 
concretas; estabelecem, ao invés, quem vai decidir sobre elas. (...)Se de fato 
as eleições decidem sobre quem vai decidir, a implicação é que o ônus da 
racionalidade não pesa na teoria eleitoral da democracia nos ombros dos 
eleitores: ele é transferido para seus representantes e, por conseguinte para 
a teoria da democracia representativa. Portanto, a primeira questão é que 

                                                           
158 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017. P. 146-
147.  
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ao esperar uma opinião pública racional que não parece passível de 
definição ou não existe o que se perde de vista é o requisito crucial de uma 
opinião pública autônoma que se expresse livremente. Pode-se objetar que 
isso é contentar-se com muito pouco’’159 

 Perceba que acima de tudo, a expectativa deve se voltar para o posicionamento 

inovador da própria demos já que encarar a realidade de forma delegada como bem 

preconiza Sartori, é pensar pequeno, é prospectar pouco e raso e, portanto, é ter 

quase nada, o mínimo o ínfimo e o insuficiente.  

 Paralelamente, o receio também se evidencia na situação de que talvez os 

parlamentares tenham aproveitado da nova tendência de judicialização das eleições 

– conforme elencado no ultimo capitulo – tentando transparecer a ideia de que os 

avanços alcançados são méritos do legislativo, criando a falsa percepção de que a 

pratica política eleitoral galga por mudanças consideráveis.  

Em outras palavras o que se percebe é que boa parte das mudanças 

concretizadas se deu a partir do ativismo judicial em relação à pratica corruptiva 

instaurada de forma permanente no país não tendo sido uma escolha dos próprios 

parlamentares restarem inseridos nesse cenário de revolução institucional em que 

pese os próprios tentam evidenciar a ideia de que foi uma escolha dos próprios pares 

alcançar a limpeza político-partidária que se evidenciou com as ações de fortíssimo 

impacto na sociedade brasileira.  

Ciente de todas as premissas elencadas, o que se pode afirmar ao final é que a 

capacidade de tornar a reforma eleitoral um todo preenchido de prosperidade ou não 

é delineada pela sociedade que a partir de então deverá obrigatoriamente unir forças 

a fim de encarar as novas regras implementadas como salto de desenvolvimento e 

avanço no cenário institucional do país, exigindo a todo tempo a real implementação 

da nova ordem legislativa construída.  

Aliás nesta realidade, bem preconiza o autor Luiz Flavio Gomes, ao elencar que:  

“A implosão do sistema político-empresarial corrupto tem essa finalidade: 
reestruturar as nossas instituições sob o comando de novas lideranças, em 

                                                           
159 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. Editora Ática. 
1994. 152-156 
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todos os níveis do poder, regidas por outros princípios republicanos, 
evidentemente. Essa mudança institucional, no entanto, exige 
amadurecimento do eleitor e dos políticos, que não podem estar 
subordinados escravizada mente ao poder econômico, que conserva os 
rituais da democracia, destruindo-a por dentro, pelo se interior esvaziado. 
Os donos delinquentes do poder, tal como as máfias, nunca internalizaram 
regras éticas e não possuem modelos exemplares a serem copiados. Logo, 
a única maneira imediata de enquadra-los em uma convivência civilizada é 
a submissão ao império das leis.”160 

O poder de se fazer efetivada as novas regras está nas mãos da sociedade que 

deverá de forma ativista delinear o novo cenário que se pretende construir, afastando 

a ideia de aceitação da corrupção instaurada no país assim como o posicionamento 

pacifico em relação às mudanças que se pretende afirmar, trazendo para sua 

responsabilidade a capacidade de tornar empiricamente viável a nova legislação já 

implementada no pleito próximo. Aliás, neste sentido, bem preceitua, Giovanni Sartori:  

“Se existe uma área onde a teoria da democracia dispõe de evidencias 
exatas e abundantes é o campo da opinião pública e do comportamento 
eleitoral(...)primeiro, não se pode supor que os ideais estejam fadados a 
serem implementados literalmente. Segundo, não existe uma forma única e 
nem simples de derivar implicações concretas de princípios abstratos. 
Terceiro, o comportamento verbal pode perder quase todo o sentido quando 
sua intensidade não é medida. Seja como for, vamos voltar às constatações 
que tratam inquestionável e diretamente da questão crucial: quanto o público 
sabe, quanto sabe de forma errônea, ou não sabe absolutamente nada 
sobre a coisa pública? Em síntese, qual é a base informativa de opinião 
pública? A resposta, baseada em montanhas de evidencias, é a seguinte: o 
estado de desatenção, falta de interesse, subinformação, distorção 
perceptiva e, por fim, simples ignorância do cidadão comum nunca deixam 
de surpreender. (...) é uma generalização seguramente redundante que a 
apatia ou despolitização é muito difundida, que o cidadão comum tem pouco 
interesse por política, que sua participação é mínima, quando não 
subminima e que, em muitos aspectos e casos, o pulico não tem opinião e 
sim sentimentos desarticulados constituídos de humores e impulsos 
afetivos.”161 

Conclui-se, portanto, com a máxima “seja a mudança que você quer ver no 

mundo” o poder está nas mãos da sociedade, o alcance das novas e a implementação 

fática das regras a serem impostas depende do entendimento e dedicação político 

                                                           
160 GOMES, Luiz Flavio. O jogo sujo da corrupção. Bauru, SP: Editora Astral cultural, 2017. P. 148-
149.  
161 SARTORI, Giovanni. A teoria da Democracia Revisita. O Debate Contemporâneo. Editora Ática. 
1994. 153-155 
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cultural do povo, não se pode mais viver calado, não se pode mais delegar, chegou a 

hora de agir.  
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