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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa três manifestos lançados pela sociedade brasileira em defesa da 

democracia no período eleitoral de 2010 com o propósito de saber em que eles contribuem 

para se entender a realidade política do Brasil. O debate estabelecido por eles é fundamental 

para fomentar o exercício da cidadania, mas o dissenso chamou atenção para a descrença de 

alguns grupos nas instituições e motivou esse estudo a investigar os tipos de democracia a que 

se remetem, examinar sua contribuição na definição do atual estágio do regime político do 

país e qualificar a organização política brasileira, com o uso da classificação tricotômica - 

democrática, semidemocrática e autoritária - tendo como referência o conceito procedural 

mínimo de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán. Para isso fez-se um estudo exploratório 

valendo-se do uso da análise de conteúdo, técnica de base interpretativista de natureza 

sobretudo qualitativa, com uma abordagem descritiva e explicativa, que exigiu para o seu 

desenvolvimento pesquisa bibliográfica e documental. O ineditismo do tema ressalta a 

importância desta investigação. Nunca foram registradas na história das eleições diretas tantas 

manifestações públicas discutindo a qualidade do regime democrático do país. Assim, 

identificar o modelo que está a se firmar no Brasil se justifica pela crença de que esta ordem 

extrapola o campo da política e leva ao fortalecimento das instituições e à garantia das 

liberdades, constituindo-se no único caminho possível para a construção de sociedades menos 

desiguais e mais justas, o que significa reconhecê-la também como catalisadora do 

desenvolvimento, e relevante, especialmente para as regiões mais pobres onde o abuso de 

autoridade e a omissão do Estado castigam com mais frequência e com maior rigor. Partiu-se 

do pressuposto de que os discursos proferidos guardavam intenções não explícitas, foram 

preparados previamente e seus autores, conhecendo os limites da mensagem e suas 

possibilidades de êxito e de fracasso, usaram expressões com força de persuasão. O 

cotejamento das mensagens com as teorias, as publicações do período e a legislação vigente 

apontou para a falsa homenagem que a elite e os políticos brasileiros costumam fazer à ordem 

formal e que o regime político do país carece de eleições limpas para ser classificado como 

democrático. 

 

Palavras-Chave: Manifestos, Eleição presidencial, Democracia, Poder.  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation examines three manifestos released by Brazilian society in defense of 

democracy in the electoral period of 2010 with the purpose of knowing where they contribute 

to understanding the political reality of Brazil. The debate established by them is crucial to 

enhance the exercise of citizenship, but the dissent drew attention to the disbelief of some 

groups in the institutions and motivated this study to investigate the types of democracy to 

which they refer; examine their contribution in defining the current stage of the political 

regime of the country and; qualify the brazilian political organization using the trichotomous 

classification: democratic, semi-democratic and authoritarian taking by reference the 

minimum procedural concept from Mainwaring, Brinks, and Pérez-Liñán. In order to this an 

exploratory study was made drawing on the use of the content analysis, a technique of 

interpretive basis with a nature mainly qualitative, with a descriptive and explanatory 

approach, which required to its development literature and documentary research. The novelty 

of the theme highlights the importance of this research. Never in the history of direct elections 

so many public events discussing the quality of democracy in the country were registered. 

Thus, identifying the model that it's being established in Brazil is justified by the belief that 

this order goes beyond the sphere of politics and leads to the strengthening of institutions and 

the guarantee of freedom, constituting the only possible way for building societies less 

unequal and more equitable, which means recognizing it also as a catalyst for development, 

relevant, especially for the poorest regions where the abuse of authority and the state's 

omission castigate more often and more rigorously. This started from the assumption that the 

speeches kept not explicit intentions, were previously prepared and their authors knowing the 

limits of the message and your chances of success and failure, used expressions with the force 

of persuasion. The comparison between the posts with the theories, the publications of the 

period and the legislation pointed to the false honor of the brazilian elite and politicians tend 

to make to the formal order and that the political regime of the country lacks clean elections to 

qualify as democratic. 
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INTRODUÇÃO A UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Examinar o cenário da política brasileira na atualidade, sem o rigor das teorias que se 

ancoram nas particularidades das antigas democracias, permite perceber diversas 

características do regime democrático. A institucionalização de eleições livres distingue as 

que vêm ocorrendo a partir de 1989 das que ocorreram durante o regime autoritário (1964 -

1985). E embora ainda se conviva com enormes desigualdades, ferindo os direitos sociais, a 

garantia das liberdades civis parece assegurada. 

Essa melhoria na qualidade do regime democrático, não somente em terras brasileiras, 

mas na América Latina como um todo, vem sendo registrada anualmente pela 

Latinobarómetro, que na apresentação do Informe 2010 destaca este ano como o melhor 

momento da democracia na Região, tendo o Brasil como líder indiscutível. Contudo, aponta a 

política como principal obstáculo para a consolidação da democracia nestes países. 

O Informe Latinobarómetro 2010 também registra que o bom momento da democracia 

na Região não significa que a simpatia por regimes autoritários tenha diminuído de maneira 

significativa. Os simpatizantes do autoritarismo se mantêm em torno dos 15% e aqueles 

indiferentes ao tipo de regime chegam a 16%.  

Para saber o grau de apoio dos latino-americanos à democracia, a Latinobarómetro 

realizou 20.204 entrevistas, entre os dias 04 de setembro e 06 de outubro de 2010, em dezoito 

países com a seguinte afirmação “a democracia é preferível a qualquer outra forma de 

governo” (CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, 2010). Os entrevistados puderam 

assumir três posições em relação a tal sentença: concordaram, discordaram ou se mostraram 

indiferentes. Dos brasileiros entrevistados somente 54% por cento optaram pelo primeiro 

posicionamento. E dos dezoito países o Brasil aparece na décima quarta posição em apoio ao 

regime democrático. 

Em relação a 2009 o grau de apoio a democracia no Brasil reduziu em um ponto 

percentual. Essa queda é considerada, pela Latinobarómetro, insignificante. Todavia, se for 

considerado que no ano de 2010 os brasileiros escolheram além do presidente e dos 

governadores, seus representantes no senado, na câmara federal e nas câmaras estaduais, os 

dados que apontam a política como obstáculo à consolidação da democracia se tornam 

relevantes para o país, tanto mais se for levado em conta que, durante os processos eleitorais, 
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o apoio à democracia apresenta tendência de crescimento, ainda que passageiro 

(CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, 2010). 

As eleições no Brasil sempre ocorreram sob denuncias de práticas não democráticas. 

“Boa parte dos recursos das campanhas, de todos os partidos, são canalizados ilicitamente, 

sem qualquer registro perante a Justiça Eleitoral” (RANDS, 2010, p. 140). A compra de votos 

é uma das principais características do processo eleitoral do país. Difícil de ser fiscalizada 

essa violação às leis eleitorais brasileiras tem levado aos principais cargos políticos, 

principalmente no Legislativo, indivíduos apenas pela força do capital. 

Nas eleições de 2010 vieram à cena delações importantes. Num evento realizado em 

22 de setembro de 2010 com o intento de “brecar a marcha para o autoritarismo”, juristas, 

artistas e intelectuais lançaram o “Manifesto em Defesa da Democracia”. O documento acusa 

o governo Lula de estar abalando os fundamentos do regime democrático brasileiro. Denuncia 

o aparelhamento do Estado, o desrespeito do Poder Executivo pelos Poderes Legislativo e 

Judiciário, o financiamento pelo governo de grupos que defendem restrições à liberdade de 

imprensa; e propõe uma ampla mobilização para “combater essa visão regressiva do processo 

político, que supõe que o poder conquistado nas urnas ou a popularidade de um líder lhe 

conferem licença para rasgar a Constituição e as leis” (ESTADAO.COM.BR, 2010a). 

No dia seguinte, centrais sindicais, CUT e CGTB, movimentos sociais, MST e UNE, e 

os partidos PT, PC do B, PSB e PDT em ato publico denominado "Em defesa da democracia e 

contra o golpismo midiático" divulgaram dois documentos, um manifesto trazido pelo Centro 

de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, intitulado "Pela ampla liberdade de 

expressão", e uma nota do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo “Em defesa dos jornalistas, 

da ética e do direito à informação”, nos quais denunciaram a atuação da imprensa em favor de 

uma candidatura. 

Os grupos consideram legítimo que a direção das empresas jornalísticas assuma sua 

posição político-partidária através de seus editoriais. Contudo, consideram manipulação e 

abuso de poder quando estas preferências passam a ser tratadas como fato jornalístico e se 

dedicam a influenciar a opinião pública, com o claro objetivo de favorecer postulantes a 

cargos políticos. 

Em resposta ao primeiro manifesto, um grupo de juristas e professores dá publicidade 

em 29 de setembro de 2010 a “Carta ao Povo Brasileiro” assinada por 64 signatários, no qual 
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sustentam que, no Brasil de hoje, há garantia para as livres manifestações, as instituições são 

republicanas e respeitam as decisões populares, os valores democráticos foram consolidados e 

que o Governo Lula, apesar de sua enorme popularidade, “jamais transigiu com o 

autoritarismo” (CARTA CAPITAL, 2010a). 

Questões importantes foram suscitadas pelos três manifestos que representam a 

opinião de importantes segmentos da sociedade brasileira. O debate que se estabeleceu entre 

estes setores organizados é fundamental para se fomentar o exercício da cidadania no país. 

Entretanto, o ‘debater’ pressupõe ausência de consenso sobre determinado tema ou temas. 

Neste caso o enfoque foi dado à democracia, quer seja para denunciar as ações ofensivas a ela 

e a suposta regressão ao autoritarismo, quer seja para enfatizar sua estabilidade e sua 

presumida consolidação, ou para denunciar a ausência de liberdades que circundam os pleitos 

eleitorais livres e isentos, que são definidores da democracia política.  

O dissenso chamou atenção para a descrença nas instituições e motivou esse estudo, 

que se propôs analisar os manifestos para, de modo geral, saber em que eles contribuem para 

se compreender a realidade política do Brasil e especificamente, investigar os tipos de 

democracia a que se remetem, examinar sua contribuição na definição do atual estágio do 

regime político do país e qualificar a organização política brasileira, com o uso da 

classificação tricotômica - democracia, semidemocracia e autoritarismo - tendo como 

referência a democracia procedural mínima de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán. Para isso 

fez-se um estudo exploratório valendo-se do uso da análise de conteúdo, técnica de base 

interpretativista de natureza sobretudo qualitativa, com uma abordagem descritiva e 

explicativa, que exigiu, para o seu desenvolvimento, pesquisa bibliográfica e documental.  

O ineditismo do tema ressalta a importância desse estudo. Nunca foram registradas na 

história das eleições diretas tantas manifestações públicas em defesa da democracia. Além 

disso, a análise das características fundamentais do regime político do país implica conhecer 

parte substantiva da sociedade nacional. Assim, identificar o modelo de democracia que está a 

se firmar no Brasil se justifica por si só, “especialmente em um mundo como o nosso, no qual 

existem um ceticismo e um cinismo onipresentes a respeito de muitos aspectos da vida 

política” (HELD, 2002, p.23-24)
5
. 

                                                           
5
 Livre tradução do texto em espanhol “especialmente en un mundo como el nuestro, en el que existen un 

escepticismo y un cinismo omnipresentes respecto a muchos aspectos de la vida política (HELD 2002, p. 23-24) 
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Não se trata de discutir a transição do regime autoritário para o democrático e a sua 

consolidação no Brasil. Estes são temas de relevante significado, discutidos por renomados 

autores, dentro e fora da academia. Entre eles há os que acreditam que a democracia brasileira 

está consolidada (MAINWARING, BRINKS, PÉREZ-LIÑÁN, 2001; PRZEWORSKI, 2002). 

Há os que defendem que o Brasil experimenta um sistema híbrido, uma semidemocracia 

(ZAVERUCHA, 2000, 2005). Existem os que debatem em torno da necessidade da 

construção de uma cultura democrática no país, argumentando que o legado autoritário 

impede a sua formação e que sem ela não se avança para a consolidação de instituições 

democráticas (RANDS, 2010). Nesse contexto a contribuição que esse estudo traz repousa 

sobre as particularidades da eleição presidencial de 2010, sobretudo na interpretação dos 

manifestos, que fortalece uma das linhas de pensamento da academia, mas principalmente, ele 

aponta para a qualidade da democracia que está se estabelecendo no país. 

Somado a isso, se for considerado que a crença na ordem democrática extrapola o 

campo da política e leva ao fortalecimento das instituições e à garantia das liberdades, e que a 

democracia se constitui no único caminho possível para a construção de sociedades menos 

desiguais e mais justas, o que significa reconhecê-la também como catalisadora do 

desenvolvimento, um estudo que contribua para se conhecer parte da realidade política do 

país ganha também relevância social, especialmente, para as regiões mais pobres onde o 

abuso de autoridade e a omissão do Estado castigam com mais frequência e com maior rigor. 

A dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. O Capítulo 1 traz o caminho 

escolhido para o estudo dos objetos, os conceitos e os pressupostos que guiaram esta 

investigação, revela as fontes nas quais se buscou a diversidade do pensamento existente 

naquele momento histórico e dada a posição central que elas ocupam na disputa eleitoral, 

expõe suas preferências partidárias. Identifica os manifestos como atos perlocucionários e 

racionais e a exigência de uma análise de base interpretativista de natureza qualitativa com a 

qual se pudesse apreender o significado dos textos sem restringi-los apenas ao que foi 

enunciado, mas também por que e para que foi dito. Por isso faz a opção pela análise de 

conteúdo, técnica que estando direcionada para as particularidades das mensagens, seus 

valores informacionais, seus argumentos, suas ideias e proposições possibilita revelar o que 

ali não se encontra aparente.  

No Capítulo 2 a busca por uma teoria que compreendesse melhor o regime político 

não igualitário que está na preferência nacional leva ao exame da democracia de Schumpeter, 
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de Dahl, de Bobbio, de Przeworski, de O’Donnell e a escolha pelo modelo minimalista 

procedural de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán e de sua classificação tricotômica. Essa 

opção determinou a organização do país, mas o liberalismo brasileiro convive com valores 

não liberais, ou seja, o pensamento político que lhe deu fruto e que lhe alimenta é ambivalente 

e isso exige a sua valoração crítica e o conhecimento das suas influências. Nesse sentido, fez-

se fundamental conhecer a democracia deliberativa habermasiana e o princípio de autonomia 

de Held, que propõem a superação do modelo liberal e apoiado, principalmente em Faoro e 

Paim, entender como se deu a formação dessa vontade política no Brasil. 

O Capítulo 3 reconstrói a disputa eleitoral para a presidência da República, em 2010. 

Registra as semelhanças entre os dois principais concorrentes, Jose Serra e Dilma Rousseff, e 

a preferência dos movimentos sociais pela candidata do Presidente Lula, reflexo da 

aproximação deste governo com as classes trabalhadoras. Menciona a ausência de debates 

programáticos, de informações confiáveis, de clareza na orientação ideológica dos partidos e 

em consequência do direito dos eleitores conscientemente decidirem o seu voto. Em lugar 

disso, denúncias de uso de informações sigilosas para constranger adversários; de produção de 

dossiês; de tráfico de influência; de fisiologismo e de corrupção, além da descriminalização 

do aborto e da união homoafetiva, temas caros aos religiosos, acirraram o confronto entre a 

oposição apoiada pela grande imprensa e os governistas, incluindo o Chefe do Executivo, 

num ambiente que Dilma Rousseff reconheceu impróprio para um país democrático.  

O Capítulo 4 analisa o Manifesto em defesa da democracia e o confronto do seu 

conteúdo com a legislação vigente no país, com as teorias na qual se ancora esse estudo, com 

as notícias veiculadas em jornais e revistas, revela os excessos cometidos pelas duas 

principais facções na disputa eleitoral e as desconfianças nas instituições e nas relações inter e 

intrainstitucionais. Demonstra também que determinadas ações e reações dos atores políticos 

envolvidos, frequentemente estiveram à margem das leis que são produtoras da estabilidade 

do regime democrático. Com isso aponta para a existência de obstáculos que necessitam ser 

superados para que o Brasil consolide sua democracia e para a ausência de democratas que 

nas suas atitudes reforcem amplamente a sua cultura.  

No Capítulo 5 está o estudo do Manifesto pela ampla liberdade de expressão. O 

cotejamento do seu texto com a legislação, com a teoria e com as notícias publicadas no 

período de junho a outubro de 2010 confirma a necessidade de regulação do setor de 

comunicação do Brasil e de aprovação pelo Congresso Nacional das leis complementares que 
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tornarão efetivos os artigos da CF que tratam do tema. Reconhece como legítima a busca pela 

garantia da liberdade de expressão e considera que ela é fruto da incompatibilidade dos 

valores do estado liberal que aposta na competitividade do mercado para garanti-la, quando 

somente um reduzido grupo de cidadão está preparado para a competição. Na sua acareação 

com os outros manifestos constata que seu texto se diferencia dos outros pela clareza das 

proposições e pelo modelo de regime político a que se remete quando propõe intervenções 

econômicas para garantir direitos civis, porque aponta para uma sociedade mais igual, onde a 

democracia substantiva encontraria mais condições de se legitimar.  

No Capítulo 6 a interpretação da Carta ao Povo Brasileiro revela que o regime 

representativo fundado no respeito às instituições e as liberdades que cercam eleições 

competitivas de que trata este documento, circunscreve-se no liberalismo clássico, que advoga 

um Estado de direito compatível apenas com a dimensão jurídica institucional da democracia 

moderna. Nele o cidadão é livre e igual, mas não é soberano. Dessa forma, mesmo tendo sido 

subscrito por juristas, não causa espanto que nenhuma linha tenha sido dedicada a uma 

reforma política que desse aos brasileiros as condições de tomar suas decisões dentro de um 

processo eleitoral legítimo, como retoricamente defenderam. Mostra também que os atentados 

ao documento constitucional e às instituições são tradutores da falsa homenagem que a elite e 

os políticos brasileiros costumam fazer à ordem formal, e que o regime político do Brasil 

carece de eleições limpas.  
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1. A NATUREZA RACIONAL E PERLOCUCIONÁRIA DOS DISCURSOS 

 

 

Herdeiro do estruturalismo e da hermenêutica, indo na direção de uma análise de base 

interpretativista que os supera, o estudo dos manifestos impôs a utilização de um conjunto de 

técnicas de natureza, sobretudo qualitativa, com o qual se pôde apreender o significado dos 

textos sem restringi-los apenas ao que foi enunciado, mas também por que e para que foi dito.   

 

Com isso partiu-se do pressuposto de que os discursos proferidos guardavam intenções 

não explícitas, ou seja, estariam na classificação dos atos da fala de Austin, utilizada por 

Habermas na explicação da teoria da ação comunicativa, entre os perlocucionários que são 

“como ação estrategicamente mediada pela linguística
6
” (HABERMAS, 1999, p. 378). 

Aquele que comunica não o faz sem uma preparação prévia. Conhece as expressões com força 

de persuasão, os limites da mensagem e suas possibilidades de êxito e de fracasso. 

 

Pressupondo também que seus autores, se questionados, teriam poder de argumentação 

em sua defesa, indicando a necessidade de eles crerem na veracidade dos seus discursos, 

posto que estariam expostos a críticas, adotou-se o conceito de racionalidade comunicativa do 

pensamento habermasiano. 

 

Este conceito de racionalidade comunicativa possui conotações que 

em última instância se remontam a experiência central da capacidade 

de reunir sem coações e de gerar consenso que tem uma fala 

argumentativa em que diversos participantes superam a subjetividade 

inicial de seus respectivos pontos de vista e privilegiam a um grupo de 

convicções racionalmente motivado uma vez garantida a unidade do 

mundo objetivo e a intersubjetividade do contexto em que 

desenvolvem suas vidas
7
 (HABERMAS, 1999, p. 27). 

 

Essa formação de consensos sem coação se dá num ambiente onde ocorrem os 

processos de aquisição de conhecimento e com eles a construção histórica dos sujeitos. Nesse 

                                                           
6
 Livre tradução do texto em espanhol “como acción estratégicamente mediada lingüísticamente” (HABERMAS 

1999, p. 378) 

7
 Livre tradução do texto em espanhol “Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en 

última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y de generar 

consenso que tiene un habla  argumentativa em que diversos participantes superan la subjetividad inicial de seus 

respectivos puntos de vista y merced a uma comunidad de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la 

vez de la unidad Del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexo em que desarrollan SUS vidas” 

(HABERMAS 1999, p. 27) 
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contexto as ações comunicativas encontram limites, que agem como seus mediadores, mas 

que por ela também são mediados.  Dessa forma, optou-se pelo uso de técnicas capazes “de 

perceber a presença daquele sentido latente que procede das práticas sociais e cognitivas e que 

instrumentalmente recorrem à comunicação para facilitar a interação
8
” (PIÑUEL RAIGADA, 

2002, p. 04), ou seja, técnicas que desvendassem o que não se encontra aparente no texto. 

 

 

1.1 Análise de conteúdo: o caminho escolhido 

 

 

A escolha da metodologia se assemelhou a produção artesanal de uma peça feita por 

encomenda e por razão singular. Os testes realizados com o material de estudo, as 

insistências, as desistências, o recomeçar com o uso de outras técnicas e finalmente o correto 

caminho do “dizer não a ilusão da transparência dos factos sociais, recusando ou tentando 

afastar os perigos da compreensão espontânea” (BARDIN, 2004, p. 24). 

 

Técnica que une teoria e prática para fazer a descrição sistemática, quantitativa e 

qualitativa, dos dados contidos nas mensagens, induzindo a suas reinterpretações e 

possibilitando uma compreensão geral dos temas por elas tratados, a análise de conteúdo foi o 

caminho escolhido para descrever e interpretar o teor dos manifestos. 

 

Segundo Moraes (1999), utilizando-se da classificação de Laswell, os objetivos duma 

análise de conteúdo devem ser categorizados sob a orientação de seis questões: quem fala? 

Para dizer o que? A quem? De que modo? Com que finalidade? Com que resultado? Explica 

também que não necessariamente estes se atêm a uma única categoria, eles podem ser 

definidos com a utilização de mais de uma. Neste estudo os objetivos se relacionam com as 

categorias “para dizer o que?” “Com que finalidade?” “Com que resultados?”  

 

Sendo assim, a análise está direcionada para as particularidades dos textos, seus 

valores informacionais, seus argumentos, suas ideias e proposições. As finalidades das 

comunicações, explícita ou implícita, importam a este estudo. Assim como suas contribuições 

                                                           
8
 Livre tradução do texto original em espanhol “de lograr la emergencia de aquel sentido latente que 

procede de las prácticas sociales y cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la 

interacción”(RAIGADA 2002, p. 04) 
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para entender o atual estágio do regime político do Brasil e do tipo de democracia alentada 

pela sociedade nacional. 

 

O primeiro passo foi a divisão dos manifestos em temas, tratados como unidades de 

análises e posteriormente classificados nas categorias “percepção de autoritarismo”, 

“percepção de democracia” e “proposições”. A classificação em categorias relevantes teve o 

objetivo de, reduzindo os dados contidos nas mensagens, ampliar o foco naqueles que são 

significativos para a concreção dos objetivos deste estudo. 

O tema é uma unidade de significação complexa, de comprimento 

variável; a sua validade não é de ordem linguística, mas antes de 

ordem psicológica: podem constituir um tema tanto uma afirmação 

como uma alusão; inversamente, um tema pode ser desenvolvido em 

várias afirmações (ou proposições). Enfim, qualquer fragmento pode 

remeter (e remete geralmente) para diversos temas (M.-C. d’Unrug 

1974 apud Bardin, 2004) 

 

Na primeira categoria estão as unidades de análises cujos temas são aparelhamento do 

Estado, violação às Leis, à Constituição e às liberdades, o desrespeito às instituições ou 

qualquer outra ofensa ao regime democrático. Assim sentenças como “É intolerável assistir ao 

uso de órgãos do Estado como extensão de um partido político, máquina de violação de 

sigilos e de agressão a direitos individuais” do Manifesto em defesa da democracia está aí 

alocada. De igual forma está nesta classe, “Mas é lamentável que se queira negar ao 

Presidente da República o direito de, como cidadão, opinar, apoiar, manifestar-se sobre as 

próximas eleições” da Carta ao Povo Brasileiro. E do Manifesto pela ampla liberdade de 

expressão, “De maneira torpe e desonesta, estamparam em suas manchetes que o ato é contra 

a imprensa e visa silenciar as denúncias de irregularidades nos governos”.  

 

Na categoria “percepção de democracia” ficaram as sentenças cujos temas são o 

respeito às Leis, à Constituição, às liberdades, às instituições e à própria democracia. Estão aí 

categorizadas, por exemplo, “Em uma democracia nenhum dos poderes é soberano. Soberana 

é a Constituição, pois é ela quem dá corpo e alma à soberania do povo” do Manifesto em 

defesa da democracia; “Em uma democracia, todo poder emana do povo, que o exerce 

diretamente ou pela mediação de seus representantes eleitos por um processo eleitoral justo e 

representativo”, da Carta ao Povo Brasileiro e “Queremos também contribuir na luta em 

defesa da democracia. Esta passa, mais do que nunca, pela democratização dos meios de 

comunicação. Não dá mais para aceitar uma mídia altamente concentrada e perigosamente 
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manipuladora. Ela coloca em risco a própria democracia”, do Manifesto pela ampla liberdade 

de expressão. 

Os três manifestos analisados apresentam propostas classificadas como “proposições” 

pertencentes à terceira e última categoria. Entre elas, “Propomos uma firme mobilização em 

favor de sua preservação (democracia), repudiando a ação daqueles que hoje usam de 

subterfúgios para solapá-las. É preciso brecar essa marcha para o autoritarismo”, do Manifesto 

em defesa da democracia; “Deixemos, pois, o povo tomar a decisão dentro de um processo 

eleitoral legítimo, dentro de um civilizado embate de ideias, sem desqualificações açodadas e 

superficiais, e com a participação de todos os brasileiros”, da Carta ao Povo Brasileiro; “Não 

propomos um ‘controle da mídia’, termo que já foi estigmatizado pelos impérios midiáticos, 

mas sim que a sociedade possa participar democraticamente na construção de uma 

comunicação mais democrática e pluralista”, do Manifesto pela ampla liberdade de 

expressão. 

Como “não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas 

regras de base, por vezes dificilmente transponíveis” (BARDIN, 2004, p. 26), a descrição das 

categorias foi realizada em conjunto para cada documento. A intenção foi descrever os textos 

produzidos durante o período eleitoral em defesa da democracia e das liberdades de expressão 

e de imprensa, com o mínimo de perda da sua totalidade.  

 

Já a interpretação exigida para a apreensão profunda do teor dos manifestos foi por 

unidades de análises, que durante a pesquisa se integraram a novos conjuntos de informações, 

nos quais foram confirmadas ou refutadas. Nesse sentido a investigação destas unidades 

exigiu confrontações com a fundamentação teórica desse estudo, com a legislação vigente no 

país e com os fatos noticiados durante o período eleitoral pelos veículos tratados como 

golpistas pelos aliados do Governo Lula: os jornais online Folha.com, Estadao.com.br e a 

revista Veja, e pela revista Carta Capital, imune a esta acusação. 

 

Não havendo possibilidade de compreender estes manifestos sem conhecer o contexto 

no qual foram produzidos, ele foi parcialmente reconstruído. Essa reconstrução obedeceu aos 

limites de tempo, restrito ao período de junho a outubro de 2010 e foi orientada para os 

objetivos do estudo. Dessa forma fatos ligados aos objetos de pesquisa, que os antecederam 

ou os sucederam, mas que não concorrem com outros para o alcance dos fins aqui visados não 

foram investigados. 



25 

 

Consciente da multiplicidade de interpretações possibilitadas pelos textos, dado que 

não há leitura neutra, esse estudo admite explicação pessoal da pesquisadora. Dessa forma não 

tem a pretensão de ser uma obra acabada, rejubila-se com a importante função de ser mais um 

estudo realizado em busca de compreender a realidade política do país. Mas não terá valor se 

não for aceito pelos “que se importam com as aplicações práticas, mas se interessam pelas 

aventuras da ciência, pelas descobertas que, uma após outra, nos acareiam com novas e 

inesperadas perguntas, obrigando-nos a tentar encontrar respostas novas e insuspeitadas” 

(POPPER, 1974, p. 39) nas variadas formas de expressão da sociedade. 

 

 

1.2. Consensos e dissensos no universo comunicativo 

 

 

Os discursos remetem às práticas sociais e cognitivas, dessa forma o papel central da 

mídia na política, seja influenciando a agenda do governo ou o jogo eleitoral, ou sendo por 

eles influenciada faz dela reflexo da realidade e privilegiada fonte de pesquisa quando, para se 

atingir o objetivo de um estudo, se faça necessário o conhecimento da opinião daquela 

comunidade. 

 

Contudo, como não há neutralidade na transmissão das informações, o que a princípio 

não significa ausência de liberdade de expressão ou de imprensa, busca-se a pluralidade de 

ideias, como forma de atingir a diversidade do pensamento presente naquele momento 

histórico. Isso porque, numa sociedade onde a mídia é a responsável pela divulgação dos 

projetos políticos, sendo ela mesma um espaço de representação política (MIGUEL, 2002b), o 

autointeresse imbricado com a disputa eleitoral pode gerar uma má representação, que agiria, 

sem que se fizesse perceber, como censora da liberdade de expressão, fundamental ao 

exercício da democracia política. 

 

Além disso, como nos ensina Kaarle Nordenstreng ao comentar o artigo 19 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, “a frase ‘liberdade de imprensa’ é enganosa na 

medida em que ela inclui uma ideia ilusória de que o privilégio dos direitos humanos é 

estendido à mídia, seus proprietários e seus gerentes, ao invés de ao povo para expressar sua 

voz através da mídia” (NORDENSTRENG, 2007 apud DE LIMA, 2010, p. 25). Isso ocorre 

dada a crença liberal na racionalidade dos debates ali travados, que levaria a formação de uma 

opinião pública (Ibidem, 2010).  
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 No Brasil, adotou-se um modelo de democracia liberal no qual é permitido o domínio 

da grande imprensa por reduzido número de famílias. Devido a isso, a pluralidade e a 

variedade de fontes e de conteúdos nem sempre pode ser assegurada. Mas apesar da 

oligopolização dos meios de comunicação nacionais e da sua inegável influência, a própria 

mídia entende que a delimitação do campo político é de competência de seus agentes e se 

inclina para uma conformação com o que ali for estabelecido. Dessa forma, embora estejam 

sempre invadindo e sendo invadidos, os dois campos guardam sua condição de relativamente 

autônomos. Assim, a demarcação da política se dá dentro do seu espaço de atuação e “é fruto 

da própria luta política e traduz determinada hegemonia” (MIGUEL, 2002b).  

Classificadas em treze categorias (pesquisa de intenções de votos; poder judiciário e o 

MP Eleitoral; lei da ficha limpa; cobertura da campanha presidencial 2010; cobertura da 

campanha de Dilma Rousseff; Lula; cobertura da campanha de José Serra; propaganda 

eleitoral; quebra do sigilo fiscal; influência das religiões; debates; escândalo da Casa Civil; 

liberdade de imprensa) as 344 matérias da Revista Carta Capital, as 784 da Revista Veja, as 

1.136 do Jornal Estadao.com.br e as 1.562 do Jornal Folha.com publicadas, importantes para 

esse estudo porque contribuíram para a construção do contexto onde os discursos foram 

proferidos, fizeram-se também fundamentais na validação ou falseamento das unidades de 

análise dos mesmos. 
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O gráfico ‘Eleição Presidencial 2010’ mostra que a quebra de sigilo fiscal relacionada 

à denúncia de aparelhamento do Estado contida num manifesto ou no respeito às instituições 

presente no outro, com 506 matérias publicadas mereceu maior atenção da imprensa nacional 

durante o período de junho a outubro de 2010. 

A atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público Eleitoral, várias vezes 

criticados pelo Presidente da República e seguidores, relacionável com o desrespeito aos 

demais poderes pelo Executivo ou em sentido contrário pela preservação e consolidação dos 

valores democráticos, veio logo em seguida com 404 matérias. 

As denúncias de tráfico de influência, lobby, corrupção que derrubaram a sucessora de 

Dilma Rousseff na Casa Civil, ministra Erenice Guerra, indicando o fisiologismo e as relações 

de compadrio apontadas por um dos manifestos ou a destruição de reputações e insistência na 

presunção de culpa em outro, foram noticiadas 230 vezes.  

 

É necessário registrar que, mesmo diante de denúncias de ameaça à liberdade de 

imprensa por parte do governo ou do terrorismo midiático, os veículos de comunicação não 

lhes deram grande destaque, com exceção para a revista Carta Capital. Essa categoria, com 

apenas 128 publicações, obteve menor cobertura do que as pesquisas de intenções de voto 

(269); do que a lei de ficha limpa (189); do que a propaganda eleitoral (226), do que os 

debates (262), do que a influência das religiões na eleição (269), todas importantes para a 

descrição do ambiente eleitoral.  

 

Os dois principais candidatos a presidente, Dilma Rousseff e José Serra, receberam da 

imprensa, em números, semelhante tratamento. Foram 305 noticias para a cobertura da 

campanha petista e 304 para a tucana as quais foram significativas na verificação das 

denúncias do uso dos meios de comunicação para favorecimento de uma candidatura.  

 

Já o Presidente Luis Inácio Lula da Silva, presença de grande peso no jogo eleitoral, 

teve seus passos amplamente registrados pelos veículos de informação, 302 matérias foram 

dedicadas a ele. A importância deste ator se reflete nestas publicações e no significado delas 

para a investigação aqui proposta, pois estão diretamente ligadas às unidades de análise do 

‘Manifesto em defesa da democracia’ e da ‘Carta ao Povo Brasileiro’. 

 

O gráfico também registra 292 matérias que trataram de temas importantes para a 

reconstrução do contexto, como as opiniões dos demais presidenciáveis, de especialistas, da 
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imprensa internacional, que não estavam ligadas a nenhuma das outras categorias, e por isso 

foram alocadas em ‘cobertura da campanha presidencial 2010’. 

 

 

1.2.1 Por que apoiamos Dilma? 

 

 

Séria, competente, leal a Lula, comprometida com um governo vitorioso e com a sua 

continuidade e como se não bastasse tudo isso, lutou contra a ditadura. De armas em punho 

dirão os oposicionistas todavia, os fatos os desmentem. Esta é a justificativa da Carta Capital 

para declarar seu voto à candidata petista à presidência da República, através do editorial ‘Por 

que apoiamos Dilma?’ publicado na edição de 07 de julho de 2010.  

 

Reconhecemos em Dilma Rousseff a candidatura mais qualificada e 

entendemos como injunção deste momento, em que oficialmente o 

confronto se abre, a clara definição da nossa preferência. Nada 

inventamos: é da praxe da mídia mais desenvolvida do mundo tomar 

partido na ocasião certa, sem implicar postura ideológica ou partidária 

(CARTA CAPITAL, EDIÇÃO 603, p. 14, 2010). 

 

 

 

Das 344 matérias veiculadas pela revista, importantes para a análise dos manifestos, 

54 trataram das pesquisas de intenções de voto; 18 registraram a atuação do Poder Judiciário e 

do MP Eleitoral; 14 falaram de assuntos relacionados à Lei da ficha limpa; 49 trouxeram a 
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opinião de setores importantes da sociedade e de especialistas a respeito do ambiente eleitoral; 

19 foram dedicadas à campanha de Dilma Rousseff; 20 aos passos de Lula; 43 à campanha de 

José Serra; 06 falaram de propaganda eleitoral; 43 trataram da quebra de sigilo fiscal; 21 da 

influência das religiões; 10 comentaram os debates; 11 cobriram o escândalo da Casa Civil e 

30 tiveram como tema a imprensa.  

Em comparação com a cobertura da Veja, a Carta Capital se diferenciou pelo destaque 

dado as pesquisas de intenção de voto, a opinião da sociedade sobre a disputa eleitoral e para 

a liberdade de imprensa, 16%, 14% e 9% respectivamente, contra os 2%, 6% e 3% da 

concorrente.  

 

Crítica da política ambiental, da política de juros do Banco Central e da pouco ousada 

política social do governo Lula, a Carta Capital se mostrou disposta a apoiar a candidatura 

petista da mesma forma que apoiou nos anos de 2002 e 2006, decisão que considerou 

acertada. “Temos certeza que não nos arrependeremos agora” (CARTA CAPITAL, EDIÇÃO 

603, p. 14, 2010). 

 

1.2.2 Corações e mentes 

  

A disputa para presidente da República, em 2010, recebeu atenção especial da Veja. A 

partir da edição impressa de 16 de junho, que traz nas suas páginas amarelas entrevista com 

Dilma Rousseff, a revista prometeu aos leitores intensificar a cobertura da eleição. 

Na próxima semana, será a vez de José Serra ocupar aquele espaço 

nobre, seguido de Marina Silva. Pela história e perfil dos candidatos 

envolvidos, pelo momento econômico exuberante e pela maturidade 

institucional e política do Brasil, o jogo eleitoral deste ano deve 

oferecer lances de alta qualidade, com real repercussão sobre o futuro 

de todos. Portanto, se os corações brasileiros vão estar sintonizados na 

Copa do Mundo nas próximas semanas, as mentes têm razão de sobra 

para acompanhar com atenção desde já a campanha presidencial de 

2010 (VEJA, EDIÇÃO 2169, p.14,2010). 

Pela internet através da seção ‘Veja nas Eleições: os protagonistas e os principais fatos 

da corrida presidencial’ o periódico jornalístico fez cobertura sistemática dos acontecimentos. 

Pelas sub-seções ‘Veja acompanha José Serra’ e ‘Veja acompanha Dilma Rousseff’ cobriu a 

campanha tucana e a campanha petista. 
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A revista, diferente da Carta Capital, não se manifestou a respeito de sua preferência, 

indicando posição neutra em relação ao jogo eleitoral, e das 784 matérias escolhidas por 

conterem dados importantes para esta investigação, 19 foram dedicadas às pesquisas de 

intenção de voto; 83 à atuação do Poder Judiciário e do MP Eleitoral; 40 à Lei de ficha limpa; 

50 para o ambiente da disputa eleitoral; 100 à campanha de Dilma Rousseff; 55 aos passos do 

Presidente Lula; 100 à campanha de José Serra; 40 à propaganda oficial no rádio e na TV; 116 

à quebra de sigilo fiscal, descoberta por sua equipe de jornalistas que atua no Distrito Federal; 

38 à influência das religiões; 90 aos debates; 30 ao escândalo da Casa Civil e 21 para a 

liberdade de imprensa. 

 

A Veja publicou mais matérias que a Carta Capital. Com quase 44% a mais de notícias 

veiculadas, diferenciou-se da sua concorrente no destaque dado à atuação do Poder Judiciário e 

do MP Eleitoral, à campanha petista e aos debates entre os presidenciáveis promovidos pela 

própria imprensa e pelos canais religiosos na TV e na Internet, 11%, 13% e 11%, nessa ordem. 

Para estes temas a revista concorrente dedicou 5%, 6% e 3% respectivamente. 

 

1.2.3 O mal a evitar 

 

O editorial publicado na seção OPINIÃO Notas & Informações do Estadao.com.br no 

dia 25 de setembro de 2010, “O mal a evitar”, responde a acusação do presidente da 



31 

 

República de que a imprensa adotara o comportamento de um partido político, e as razões da 

preferência do jornal Estado pelo candidato Jose Serra. 

 

O veículo reconhece os avanços que ocorreram no período governado pelo Presidente 

Lula, sobretudo em relação ao desenvolvimento econômico e a melhoria de vida de milhões 

de brasileiros com a ampliação dos programas sociais. Chama atenção, no entanto, para os 

ataques bem sucedidos do governo às instituições democráticas. Dessa forma, considera que 

além do tucano presidenciável já ter dado provas de ter maior competência para levar o país 

“ao desenvolvimento econômico e social pautado por valores éticos. O apoio deve-se também 

à convicção de que o candidato Serra é o que tem melhor possibilidade de evitar um grande 

mal para o País” (ESTADAO.COM.BR, 2010b). 

 O Estadao.com.br considera que há uma enorme distância entre se posicionar 

claramente a favor de um candidato e o agir de uma agremiação partidária. Aponta para a 

cobertura da imprensa aos casos de corrupção ocorridos no governo como causa das agressões 

aos meios de comunicação feitas pelo Presidente da República, a quem denomina de chefe de 

facção. Para o jornal os eleitores deverão decidir no dia da eleição se permitirão que o Estado 

brasileiro seja apropriado por um partido, que terá como principal função a defesa de seus 

próprios interesses.  

Se a política é a arte de aliar meios a fins, Lula e seu entorno primam 

pela escolha dos piores meios para atingir seu fim precípuo: manter-se 

no poder. Para isso vale tudo: alianças espúrias, corrupção dos agentes 

políticos, tráfico de influência, mistificação e, inclusive, o 

solapamento das instituições sobre as quais repousa a democracia - a 

começar pelo Congresso. E o que dizer da postura nada edificante de 

um chefe de Estado que despreza a liturgia que sua investidura exige e 

se entrega descontroladamente ao desmando e à autoglorificação? Este 

é o "cara". Esta é a mentalidade que hipnotiza os brasileiros. Este é o 

grande mau exemplo que permite a qualquer um se perguntar: "Se ele 

pode ignorar as instituições e atropelar as leis, por que não eu?" Este é 

o mal a evitar (ESTADAO.COM.BR, 2010b). 

 O Estadao.com.br publicou na seção ‘Política’ 82 matérias sobre as pesquisas de 

intenções de voto;  106 sobre a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público Eleitoral; 

43 sobre a Lei da ficha limpa; 81 inseridas na categoria ‘cobertura da campanha presidencial 

2010’; 102 cobriram a campanha de Dilma Rousseff; 102 falaram do Presidente Lula; 93 

fizeram a cobertura da campanha de José Serra; 82 fizeram comentários sobre a propaganda 

eleitoral; 148 trataram da quebra de sigilo fiscal de pessoas ligadas ao candidato do PSDB; 94 
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foram dedicadas à influência das religiões no processo eleitoral; 67 falaram dos debates; 96 

relataram o escândalo da Casa Civil e 40 tiveram como tema a defesa da liberdade de 

imprensa ou os ataques a ela. 

 

 

 

O destaque do Estadao.com.br aos temas nos quais foram classificadas as matérias se 

assemelha à ênfase a eles dada pelo jornal Folha.com. Os dois fizeram um número maior de 

publicações tratando da quebra de sigilo fiscal e se dedicaram pouco à liberdade de imprensa. 

 

1.2.4 Os quatro princípios editoriais 

 

Jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno, estes são os quatro princípios 

editorias que regem a veiculação de informações pelo Folha.com segundo seu editorial 

publicado em 18 de julho de 2010. "Tais valores adquiriram a característica doutrinária que 

está impregnada na personalidade do jornal e que ajudou a moldar o estilo brasileiro da 

imprensa nas últimas décadas" (FOLHA.COM, 2010a). 

O Manual de Redação, onde se encontram tais princípios, orienta que o uso da 

criticidade deve alcançar todos os grupos, agremiações partidárias, seus filiados, as diversas 

ideologias e todos os fatos jornalísticos. Já o pluralismo exige a clara compreensão das muitas 

faces dos acontecimentos e o apartidarismo “obriga a um tratamento distanciado em relação 

às correntes de interesse” (ibidem, 2010a). 
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Se dizendo neutro em relação à disputa eleitoral para a presidência da República, mas 

ativo na cobertura dos eventos eleitorais, o Folha.com veiculou mais notícias sobre a eleição 

que o seu concorrente. Foram 1.562 publicações das quais, 114 trataram das pesquisas de 

intenção de votos; 197 cobriram a atuação do Poder Judiciário e do MP Eleitoral; 92 falaram 

da Lei da ficha limpa; 112 foram dedicadas ao ambiente eleitoral; 154 à campanha de Dilma 

Rousseff; 123 aos passos de Lula; 138 à campanha de José Serra; 98 comentaram a 

propaganda oficial no rádio e na TV; 193 tiveram como tema a quebra de sigilo fiscal de 

integrantes do PSDB e familiares do candidato tucano; 116 informaram sobre a influência das 

religiões; 95 registraram o que aconteceu durante os debates entre os presidenciáveis; 93 

cobriram as denúncias de corrupção na Casa Civil e 37 falaram da liberdade de imprensa ou 

dos ataques a ela. 

A cobertura jornalística do Folha agradou aos leitores, afirma pesquisa realizada pelo 

instituto Datafolha, com 351 assinantes, entre os dias 17 e 19 de setembro de 2010. Com 

índices acima de 70% as noticias sobre a quebra de sigilo fiscal e sobre o escândalo da Casa 

Civil foram consideradas ótimas ou boas, apenas 4% avaliaram-nas como ruins ou péssimas. 

Dos entrevistados, 76% acreditam no apartidarismo do jornal, 15% perceberam tratamento 

diferenciado para a candidatura tucana e 6% para a candidata do Partido dos Trabalhadores 

(FOLHA.COM, 2010b). 
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Para ratificar seu compromisso com o jornalismo crítico, o pluralismo e o 

apartidarismo o jornal veiculou peça publicitária premiada com o Leão de Ouro, no Festival 

de Cannes de 1988, em que pontos pretos surgem na tela para depois formarem a imagem de 

Hitler. A transformação é acompanhada por vários elogios a um homem que recuperou a 

economia de uma nação destruída e o orgulho do seu povo. A primeira versão do filme 

termina com o texto “é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso, 

é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe", na versão atual 

foi acrescido “isso valeu para ontem. Isso vai valer para amanhã” (FOLHA.COM, 2010c). 
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2. BRASIL: UMA REPÚBLICA? 

 

A elite brasileira confia na democracia do país e não acredita no retorno à ditadura 

militar, foi o que constataram Lima e Cheibub (1996) quando analisaram o pensamento de 

políticos, administradores públicos, empresários e líderes sindicais brasileiros, logo após a 

transição dos regimes. 

 

À época, os sindicalistas denotavam preocupação com o tipo de democracia que estava 

se institucionalizando no país e se sentiam pouco influentes em relação à política. Dos quatro 

grupos entrevistados, apenas os congressistas admitiram ter influência significativa nos 

processos decisórios do Brasil; apesar disso, o Congresso Nacional não foi considerado a 

instituição mais influente e os partidos políticos apresentaram uma posição pouco destacada 

em relação à igreja católica e a outras entidades. 

 

A mídia era, na visão dos congressistas, administradores públicos e empresários, o 

setor que mais influenciava a política brasileira. Para os líderes sindicais eram os bancos, os 

organismos financeiros internacionais e as multinacionais. Mas numa coisa todos 

concordavam: o Congresso Nacional deveria ser a instituição mais influente e os partidos 

políticos precisavam aumentar a sua influência, o que, segundo os autores, denotava o desejo 

destes grupos em ver fortalecido institucionalmente o regime democrático representativo 

(LIMA, CHEIBUB, 1996). A Carta Magna, promulgada em 1988, expressou isso e, desde 

então, o Brasil tem experimentado uma crescente institucionalização democrática 

(ANASTASIA, CASTRO, NUNES, 2007). 

 

O bem sucedido processo de construção institucional, entretanto, não elevou a 

confiança no Congresso Nacional. Hoje cerca de 80% dos brasileiros não confiam no Poder 

Legislativo e menos de 16% avaliaram positivamente o seu desempenho no período de 1995 a 

2006. Mesmo entre os quase 370 legisladores que entendem ser relevante a atuação do 

parlamento nos processos decisórios do país, perto de 40% diz que os “instrumentos 

institucionais disponíveis para que possam desempenhar a contento a função de legislar, 

controlar e fiscalizar o executivo é baixa e muita baixa” (MOISÉS, 2011, p. 8). 

 

O distanciamento das estruturas representativas em relação aos eleitores pode ser 

explicado pela ênfase dada na escolha direta para presidente da república no período da 
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redemocratização, deixando o poder legislativo e os partidos em posição periférica 

(MENEGUELO, 2010, p. 368). Ainda assim, 43% dos brasileiros consideram que sem o 

Congresso não há democracia e embora apenas ¼ da população do país confie nos partidos 

políticos, 42% afirmam ser também necessária a presença deles para o fortalecimento do 

regime. Todavia, o poder executivo também não goza da confiança dos cidadãos. E a 

descrença que hoje atinge os brasileiros estranhamente se dá num contexto de satisfação com 

o desempenho do governo, sobretudo na economia. Para a maioria, 66%, o interesse privado 

se sobrepõe ao público e alguns grupos usufruem de privilégios (CORPORACIÓN 

LATINOBARÓMETRO, 2010). 

 

O estudo de Lima e Cheibub ainda analisou quais grupos sociais e instituições 

brasileiras mais contribuíam para o aperfeiçoamento do regime, na visão da elite, e que tipo 

de democracia era por ela valorizado. Houve consenso sobre o papel positivo da imprensa e 

dos movimentos sociais. Já a atuação do Poder Judiciário e das instituições militares não 

fortaleceria a uma organização política fundada na liberdade e na igualdade. Quanto à 

importância do Congresso e dos partidos políticos, esta recebeu destaque apenas entre os 

políticos. 

 

Para a democracia tida como regra do jogo político sem associação com a sua 

dimensão igualitária, exceto para o distributivismo governamental, foi conferido um alto grau 

de legitimidade. Resultados de pesquisas posteriores, realizadas em 2006 e 2007, reafirmaram 

esta tendência: “há uma reiterada preferência pela democracia associada ao voto” 

(MENEGUELO, 2010, p.376). Entretanto, 55% aceita que o governo aja descumprindo a lei e 

em desrespeito as instituições, incluindo o parlamento, diante de situações difíceis. O último 

dado contrasta com o índice de oposição ao regime autoritário, 66% não o admite em 

nenhuma circunstância (CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, 2010) e mostra o caráter 

ambíguo do pensamento político brasileiro.  

 

Essa relação dúbia para com os valores da democracia alcança os representantes do 

povo, sejam eles da direita ou da esquerda, e se traduz na prática diária nos parlamentos, nos 

executivos e nos palanques eleitorais. Não é difícil encontrar declarações que afrontam a 

ordem democrática ou a põem em dúvida, como a do Presidente Lula, no comício em 

Joinville, em 2010, se referindo a seus adversários. "São pessoas que alimentam o ódio. Nós 

precisamos extirpar o DEM da política brasileira" (CASTRO, 2010). 
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Semelhante comportamento teve o Senador Jorge Bornhausen, em 2005, quando 

presidia o PFL, partido que se transformou no DEM. No episódio do ‘mensalão’, um esquema 

de compra de votos de parlamentares que atingiu fortemente o PT, tendo ameaçado inclusive 

o mandato do Presidente Lula, ao ser indagado, durante uma reunião com empresários, se 

estava desencantado com a política, Bornhausen respondeu: "estou é encantado porque a 

gente vai se ver livre desta raça por, pelo menos, 30 anos" (G1, 2006). O desejo explícito de 

líderes políticos, que retoricamente defendem a democracia, de ver sumirem os adversários, 

aponta para a negação de um elemento essencial ao jogo democrático, o oponente.  

 

A essencialidade da cultura política para a manutenção e valorização das instituições 

democráticas já estava presente no pensamento de Toqueville e continua nos recentes estudos. 

E ainda que suas principais características exijam um complexo processo de análise, porque 

não são evidentes, faz-se óbvio que “nem a prosperidade nem um bom sistema constitucional 

garantem democracia entre um povo que carece das predisposições essenciais para ela, 

atitudes que são transmitidas e reforçadas pela cultura ampla, os sistemas de crenças, hábitos, 

maneiras” (DAHL, 1990, p. 45). 

 

As deformidades democráticas, presentes no comportamento dos representantes do 

povo, e a fragilidade das instituições que sustentam o regime político do Brasil são 

testemunhadas, inclusive, pelos congressistas atuais. Ciro Gomes, deputado federal pelo PSB 

no período de 2007 a 2010, tendo sua candidatura à presidência da República rejeitada pela 

cúpula de seu partido declarou estar preocupado “com a deterioração ética generalizada de 

nossa prática política, com a potencial e precoce esclerose de nossa democracia” (CIRO 

GOMES apud FOLHA.COM, 2010d). Já o senador do Estado de Goiás pelo DEM, 

Demóstenes Torres, disse que a débil oposição sofrida pelo governo do Partido dos 

Trabalhadores, induziu o Poder Executivo “a controlar a máquina pública de tal forma que 

estrangula a atividade parlamentar e elimina qualquer forma de fiscalização. Vivemos em um 

estado de viés autoritário” (DEMÓSTENES TORRES apud RIBEIRO, 2011, p. 21). Mais 

recentemente Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul, disse que o Congresso 

raramente se ocupa das grandes questões nacionais e há duas décadas age movido pelos 

“interesses individuais, corporativos ou mediante negociatas com os governantes e com o 

poder econômico, o que deixa um, refém do outro” (PAIM, 2012). 

 

Um excelente desafio seria investigar, tal como foi proposto pela teoria da escolha 

social ou coletiva, se é racional, no alcance de seus objetivos, os indivíduos serem sempre 
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democráticos, mas isso se põe além da análise aqui empreendida. Mais próximo a este estudo 

está o uso de uma teoria que compreenda melhor a democracia política e não igualitária que 

está na preferência dos brasileiros. Por conseguinte, deve-se buscar entender “de que modo o 

encontro das perspectivas egocêntricas de indivíduos que agem no interesse próprio pode 

produzir uma ordem capaz de obrigar os atores individuais a levar em conta os interesses de 

outros” (HABERMAS, 1997, p. 78) e como se deu a formação dessa vontade política no 

Brasil. 

 

2.1 Nova democracia e uma adequada teoria 

 

O regime autoritário foi, por longos anos, tema de vários estudos. Com o nascimento 

das novas democracias, os autores que dele se ocupavam, entre eles os latino-americanos, 

passaram a se debruçar sobre a recente forma de organização política, alguns partindo da 

premissa de que já havia uma teoria consistente e aplicável, com ajustes marginais, ao estudo 

destes novos sistemas. Contudo, acabaram convencidos que esta era insuficiente para explicar 

as diferenças entre as novas democracias e as dos países originários (O’DONNELL, 1999, 

ZAVERUCHA, 2005), pois as distinções entre os que possuem sistemas políticos eficazes e 

aqueles que não os têm chegam a ser maiores do que quando se compara regimes diferentes 

(HUNTINGTON, 1997, p 13). 

As novas democracias nasceram na Europa, nos anos 70, na América do Sul, nos anos 

80 e na União Soviética, no início da década de 1990. A Espanha, o Brasil e a Polônia são 

exemplos de países que tiveram governos autoritários após verem fracassar suas democracias 

pouco sólidas e, no século XX, se redemocratizaram num contexto de crise econômica e 

social. Algumas delas passam ainda por um processo de consolidação que tem sido mais 

difícil do que foi a transição de um regime para o outro e, enquanto não se consolidam, 

apresentam fragilidades políticas (WEFFORT, 1992). Os obstáculos à construção democrática 

“são os mesmos em toda parte, já que são determinados por um ponto comum de chegada, 

mas por diferentes pontos de partida (...) os resultados são sempre diferentes, pois dependem 

das condições herdadas da história” (PRZEWORSKI, 1994, p. 13). 

 

Carente se estava de uma teoria democrática que correspondesse a essa realidade. Era 

indispensável que uma nova teoria surgisse e nela fosse incluída “uma sociologia política, de 

orientação histórica, da democracia” (O’DONNELL, 1999), assim como não poderia ela 
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deixar de tratar dos significados adicionais que o termo democracia (censitária, de massas, 

cristã, liberal, social) recebe em cada lugar e momento histórico.  

 

Ela também incluiria em seu centro muito da teoria do direito, que dá sustentação às 

suas principais características, e nas análises das democracias observaria o contexto social e o 

Estado, ampliando aquelas com foco apenas no regime. Dessa forma estaríamos a utilizá-las 

como “redes, lançadas para capturar aquilo que denominamos ‘o mundo’” (POPPER, 1974, p. 

61) democrático. 

Praticamente todas as definições de democracia são uma condensação 

da trajetória histórica e da situação atual dos países originários. 

Entretanto, as trajetórias e a situação de outros países que hoje podem 

ser considerados democráticos diferem muito do que ocorreu nos 

originários. Por isso, uma teoria de alcance adequado deveria dar 

conta dessas diferenças, tanto pelo que elas significam em si mesmas, 

quanto porque podem ser causa de características específicas ou de 

subtipos de democracias no universo dos casos relevantes. (ibidem, 

1999) 

Alguns fatores podem explicar esta instabilidade de significados, entre eles está o fato 

de que variados regimes se denominam democráticos e a maioria absoluta das pessoas, 

independente de seus valores e crenças, também. Bobbio julga que a aplicação do projeto 

político original, nascido na Grécia, não é viável às sociedades atuais, pois atendia a uma 

realidade bem diferente. Hoje o exercício dos direitos civis como a liberdade de expressão e 

de reunião, por exemplo, potenciaram o aumento da demanda da sociedade por benefícios, 

impossibilitando o atendimento adequado pelo Estado. Já a defesa do interesse público cedeu 

lugar para o interesse de grupos e os governos não se tornaram transparentes. Com isso se tem 

“diversos graus de aproximação com o modelo ideal, mas mesmo a democracia mais distante 

do modelo não pode ser de modo algum confundida com um Estado autocrático e menos 

ainda com um totalitário” (BOBBIO, 2000a, p. 50). 

 

Tem-se, portanto, que dos diferentes percursos trilhados pelos países na construção de 

seus sistemas políticos nascem diversos modelos de regimes que se dizem democracias, e as 

teorias que surgem para descrevê-los ou explicá-los não são capazes de captar as 

especificidades alheias. “Por conseguinte, uma sociologia reconstrutiva da democracia tem 

que escolher seus conceitos básicos de tal modo que estes permitam identificar nas práticas 

políticas fragmentos e partículas de uma ‘razão existente’, mesmo que distorcida” 

(HABERMAS, 1997, p. 09). 
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Crítico da teoria clássica de democracia, seja aquela que via o povo unido por uma 

vontade geral, como Rousseau, seja a que defendia que os desejos individuais levariam aos 

fins comuns ou para eles seriam induzidos, como a de Stuart Mill, Schumpeter propôs sua 

substituição por uma teoria que estivesse de acordo com o regime democrático moderno 

(CUNNINGHAN, 2009). 

Dono de uma visão preconceituosa em relação à capacidade de realização do povo, 

rejeitava a noção de soberania popular e deixava a seu cargo apenas a substituição periódica 

dos governantes. Considerava que os problemas nacionais não podiam ser entendidos pelos 

cidadãos comuns dada a distância que os separava das suas vidas, dando àqueles um caráter 

irreal. Dessa forma as soluções que apresentassem ou estariam carregadas de irracionalidades 

ou das influências de grupos de interesses. 

 Defendia que as eleições, além de selecionar líderes capazes, eram remédio para 

controle da tirania sempre que houvesse concorrência entre pelo menos duas facções. Sua 

teoria é considerada minimalista ou subminimalista por estar restrita à aquisição do poder de 

tomar decisões pelo voto popular num processo competitivo; contudo, essa competitividade 

vai exigir, “na maioria dos casos, embora não em todos, uma considerável margem de 

liberdade de expressão para todos.  Em particular, significará habitualmente uma grande 

medida de liberdade de imprensa” (SCHUMPETER, 1961, p. 331). 

É a corrente amplamente dominante, que se enraizou no senso 

comum; é um divisor de águas, já que, a partir dela, qualquer 

estudioso da democracia tem que se colocar, em primeiro lugar, 

contra ou a favor das teses schumpeterianas. Entre aqueles que foram 

influenciados por elas, de diferentes maneiras, estão nomes do peso de 

Giovanni Sartori, Robert Dahl e Anthony Downs (MIGUEL 2002a, p. 

498-499). 

 

Ao se examinar a democracia de Adam Przeworski, restrita ao processo eleitoral que 

possibilite à oposição o alcance dos cargos eletivos (CHEIBUB, PRZEWORSKI, 1997), 

descobre-se as influências schumpeterianas, ou seja, além de uma seleção de líderes 

institucionalizada, existe a obrigatoriedade, ainda que implícita, da presença das liberdades 

básicas. “Na democracia há partidos, isto é, divergências de interesses, valores e opiniões, há 

competição organizada segundo as regras estabelecidas e, periodicamente, alguns são 

perdedores e outros, vencedores” (PRZEWORSKI, 1994, p. 25). Para o autor a incerteza dos 

resultados do processo democrático e as suas determinações pelo povo são essenciais ao 
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regime que se assenta na soberania popular e no qual a vontade de um não pode prevalecer 

sobre o desejo dos demais. 

E assim é também na definição de democracia de Samuel Huntington, Giuseppe Di 

Palma, Larry Diamond, Juan Linz e Seymour Lipset para os quais aqueles que têm o poder de 

decidir pela coletividade são escolhidos em eleições limpas e periódicas com a participação da 

maioria da população adulta, e nas quais também se estabelece a necessidade das liberdades 

de imprensa, reunião e associação. Não é diferente em Giovanni Sartori; o autor, em seus 

estudos, desvia o foco das eleições se concentrando em governos majoritários com reduzida 

participação do povo na política, mesmo assim está presente a defesa de uma opinião pública 

autônoma, de uma mídia policêntrica e da competitividade como requisitos obrigatórios para a 

existência da democracia (O’DONNELL, 1999). 

 

Da mesma forma em Bobbio. O autor adota o conceito mínimo de democracia, 

considerando-a apenas como “um conjunto de regras (primárias e fundamentais) que 

estabelece quem está autorizado a tomar decisões e com quais procedimentos” (BOBBIO, 

2000a, p 30), entretanto admite serem elas necessárias, mas não suficientes para que se 

caracterize um regime como democrático. A presença das liberdades de expressão, associação 

e reunião são indispensáveis, sem elas os que decidem e os que elegem os decisores não têm 

diante de si as condições reais de escolha.  

Apesar de não inteiramente superpostas, todas essas definições 

incluem duas espécies de elementos: eleições limpas para a maioria 

dos cargos de alto nível no governo, conforme estipulado 

constitucionalmente (salvo para os tribunais superiores, as forças 

armadas e a diretoria dos bancos centrais); e as liberdades ou garantias 

já mencionadas. Além disso, as definições fazem referência, embora 

muitas vezes implícita, a um regime que perdura no tempo, e não 

somente às eleições como acontecimentos isolados (O’DONNELL, 

1999). 

 

As eleições então se constituem na forma primeira de fazer política no regime 

democrático e devem ser circundadas pelas liberdades de expressão, de imprensa, de 

associação, entre outras. Somado a isso, devem ocorrer sob regras que estabelecem quem 

pode e como jogar. A legitimidade do sistema está vinculada ao respeito a estas normas 

devido a uma estreita relação entre jogadores, movimentos autorizados e regulamento, 

formando um todo único e impedindo que ao se acatar este, negue-se aqueles, a menos que se 

deseje um outro jogo (BOBBIO, 2000a).  
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Todas essas definições apresentam um caráter realista, dado que a existência ou a não 

existência de seus sinais distintivos são observáveis de forma empírica, sobretudo a de Robert 

Dahl, “porque ela oferece detalhes úteis, e porque o termo ‘poliarquia’ permite diferenciar a 

democracia política de outros tipos e espaços democráticos” (ibidem, 1999). 

 

Da escola empírica da democracia ou pluralismo, inserida no pensamento liberal, mas 

onde a defesa dos interesses privados deixa de ter como protagonistas os indivíduos, agora 

substituídos por grupos, Dahl tem como fundamentais e inalienáveis “o direito ao voto, à livre 

manifestação do pensamento, à livre indagação, o direito de pleitear e exercer cargo público, e 

as eleições livres, honestas e relativamente frequentes; e também o direito de formar 

associações políticas, incluindo partidos” (DAHL, 1990, p. 26). Portanto, traz a exigência de 

existirem autoridades eleitas, pleitos livres e justos, sufrágio inclusivo, direito de se candidatar 

aos cargos eletivos, as liberdades de expressão e de associação, e informação alternativa para 

se ter uma poliarquia.  

 

Este autor considera que o processo democrático atende a cinco critérios que 

especificam a ele e a igualdade política: votos iguais, participação efetiva, entendimento 

esclarecido, controle final da agenda pelo povo e a inclusividade. Dahl entende que além do 

controle da agenda governamental, todo cidadão adulto tem o direito de expor suas 

preferências e estas devem guardar o mesmo valor, independente de quem a tenha 

manifestado. Isso torna obrigatório que lhes sejam oferecidas as condições que lhe darão as 

possibilidades de escolhê-las e justificá-las, ou seja, o entendimento esclarecido (ibidem, 

1990, p. 54).  

 

Preciso ao tratar de eleições, o conceito do escritor é vago com respeito a algumas 

liberdades; não trata de instituições, de regime de governo, de controle da constitucionalidade, 

sequer fala na existência de uma constituição escrita, na verdade considera que as normas 

constitucionais são importantes na disputa entre grupos, mas quando comparadas às práticas 

não constitucionais dão uma medíocre contribuição ao desenvolvimento da democracia; nem 

em prestação de contas dos governos, como também não esboça preocupação se o Estado 

inteiro se encontra sob o império da lei. 

 

Tornou-se imprescindível a criação de uma teoria adequada às novas democracias, que 

some aos componentes definidores da poliarquia o cumprimento total do mandato pelos 

eleitos honestamente para os cargos mais altos do governo; que os eleitos não sofram vetos 
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dos não eleitos, nem fiquem impedidos por eles da tomada de decisão política; haja uma área 

territorial definida abrigando os eleitores e, por fim, que haja esperança geral por tempo 

infinito na lisura do processo eleitoral e nas liberdades que o contornam (O’DONNELL, 

1999). 

 

Dessa forma nas análises de organizações políticas fundadas na soberania popular se 

faz necessário questionar sobre “suas características e recomendações fundamentais (...) por 

suas concepções principais acerca das capacidades políticas dos seres humanos, e pela forma 

que justifica suas opiniões e preferências” (HELD, 2002, p. 22-23)
9
. Disso decorrem duas 

exigências, a primeira é aprofundar o debate sobre os processos eleitorais como forma de 

conhecer seus limites; a segunda é, conhecendo estes limites, buscar o grau de conciliação dos 

procedimentos com os aspectos substanciais de um regime político que somente se legitima 

na liberdade e na igualdade, formal para os liberais e substantiva para os marxistas.  

 

Tem-se, então, que dos diversos significados atribuídos à democracia, preponderaram 

aquele que hoje a identifica como um conjunto de regras para se distribuir o poder político ao 

maior número possível de cidadãos, que é a democracia formal, própria do Estado liberal; e 

aquele que tem a igualdade como o objetivo primordial do Estado democrático, a democracia 

substantiva (BOBBIO, 2000b).  

 

Hobbes e Locke são ancestrais do estado moderno e do liberalismo, respectivamente. 

O primeiro inaugurou uma nova ordem com o pacto social, estabelecido devido à existência 

de um estado natural de guerra, anterior ao de direito positivo, onde a ação se encontra 

limitada apenas pela força de seu agente. Contudo, apesar de eleger o povo como fonte do 

poder político, este servirá apenas para legitimar a força monárquica sobre a sociedade e o seu 

discurso da busca pela paz e pela segurança de todos. Com o segundo surgiu a defesa da 

ordem republicana, viabilizada pela existência do parlamento composto por representantes das 

diversas classes sociais, responsáveis ante a população pela paz social, mas subjugado ao 

pensamento burguês, que tem na proteção da propriedade privada seu principal valor.  

A democracia liberal se estabeleceu defendendo maior liberdade para os mercados, a 

defesa da propriedade privada, o culto ao individualismo e o controle do poder do Estado. A 

                                                           
9
 Livre tradução do texto original em espanhol “sus características y recomendaciones fundamentales (...) por sus 

concepciones principales acerca de las capacidades políticas de los seres humanos, ypor la forma en que justifica 

sus opiniones y preferencias’ (HELD 2002 p 22-23). 
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ideia de que os homens em posse do poder tende abusar dele está na sua raiz. Dessa forma, 

impedir que a arbitrariedade torne ilegítimo um poder legítimo é essencial ao pensamento 

liberal, que somente existe nas sociedades que se encontram sob o império da lei. De 

Merquior (1983) vem a defesa de ser o liberalismo, entre as grandes ideologias políticas, a 

que tem em maior conta o ideal democrático, e que em certos aspectos pode até ser 

considerado um prosseguimento natural da democracia. Bobbio (2000b) traz mais luz a essa 

afirmação ao dizer que isso só é verdadeiro quando se considera a fórmula política da 

democracia, que é a soberania popular, nunca o seu ideal igualitário.  

 

A disputa gira em torno do modo como a igualdade pode ser 

combinada com a liberdade, a unidade com a pluralidade, o direito da 

maioria com o da minoria. Os liberais colocam no inicio a 

institucionalização jurídica de liberdades iguais, entendendo-as como 

direitos subjetivos. (...) De outro lado, os advogados do igualitarismo 

entendem a prática coletiva dos sujeitos livres e iguais como formação 

soberana da vontade (HABERMAS, 1997, p. 258-259). 

 

É em Rousseau que se encontra essa formação soberana da vontade ou soberania 

popular, e a existência de um Estado civil que se obriga a atender o interesse geral da 

população, por isso deve ser transparente em suas ações e submetido ao controle exercido pela 

sociedade. Assim, mesmo submetido aos valores capitalistas e defensor da classe dominante 

como defendia a esquerda, o Estado moderno se encontra permeado pelos interesses da classe 

dominada, ainda que seja apenas com o interesse único de manutenção da ordem. 

A democracia substantiva se fortaleceu quando os socialistas, herdeiros do 

pensamento de Marx, abandonaram o determinismo histórico que previa a inevitabilidade do 

socialismo como fruto da contradição que se instalaria no modo de produção capitalista com o 

desenvolvimento das forças produtivas, e a concepção negativa de democracia. E passaram a 

defendê-la como o caminho que levará a construção de um modelo social fundado na 

igualdade e na liberdade, conjugadas com uma democracia participativa e uma cidadania 

ativa. 

Esse é atualmente o pensamento dominante na esquerda, que deu um novo tratamento 

ao termo Estado devido a existência de organismos sociais que mediam as relações entre este 

e o sistema de produção. Hoje sustentam que, estando a governabilidade mais dependente da 

construção de consensos do que do uso da forças coercitivas, o Estado deixou de ser um 

instrumento de controle da classe dominante. A sociedade e a democracia também ganharam 

novos significados. A primeira é o lugar onde instituições não estatais defendem interesses e 
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direitos dos indivíduos, e a segunda adquiriu valor universal, deixando de ser apenas 

burguesa. 

 

Dessa forma, afastaram-se da ideia antes amplamente defendida de que “a melhor 

forma de governo é aquela que agiliza o processo de extinção do Estado” (BOBBIO, 1980, p 

162) e da afirmação de que a liberdade real, a liberdade plena e a emancipação humana 

quando alcançadas prescindiriam do Estado e de todos os institutos da democracia, criados 

para uma sociedade de desiguais.  

 

O Brasil nunca tentou implantar o socialismo, buscou sempre tornar sólido o sistema 

capitalista (GIAMBIAGI, ALÉM, 2008, p 64).  Ainda que em algum momento tenha adotado 

uma política de forte intervenção do Estado na economia, não teve como fim o igualitarismo, 

daí sua maior identificação com a doutrina liberal, que apenas reconhece a “igualdade na 

liberdade (...) Praticamente desde as origens do Estado liberal essa forma de igualdade inspira 

dois princípios fundamentais, que são enunciados em normas constitucionais: a) a igualdade 

perante a lei; b) a igualdade dos direitos (BOBBIO, 2000b, p 39-40), portanto, a formal, não a 

real presente no pensamento da esquerda.  

 

Deduz-se, então, que a democracia, na contemporaneidade, se por um lado foi tratada 

como um regime tecnocrático, por outro foi vista como uma organização política que 

possibilita a participação ativa dos cidadãos. Tem-se, portanto, que “as teorias democráticas 

são divididas entre aquelas que defendem seu ponto de vista e extraem disso conclusões ainda 

mais rígidas sobre o que a democracia pode realizar e aquelas que questionam sua descrição 

putativa para mascarar valores antidemocráticos” (CUNNINGHAM, 2009, p. 21).  

 

Desse modo, para a análise de uma organização política da qual se exige que garanta a 

igualdade de condições entre os cidadãos na escolha dos seus representantes, que promova a 

pluralidade de ideias e que assegure as liberdades civis, se faz necessário, uma teoria que 

compreenda pelo menos três dimensões: a representatividade, a consciência para a cidadania e 

o respeito aos direitos básicos. 

 

Em vista disso e ancorado na literatura que defende um conceito mais amplo de 

democracia, por entender que o regime puramente formal pode esconder situações de extrema 

desigualdade e sérias ofensas às liberdades civis e política, este estudo se desenvolveu tendo 

como referência o conceito de democracia de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán (2002).  
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Os autores têm a democracia como um regime político no qual ocorrem eleições, tanto 

para o Legislativo como para o Executivo, livres e limpas. Este regime também é garantidor 

das liberdades civis e dos direitos políticos. Nele os eleitos governam. Há controle civil sobre 

os militares e a cidadania alcança significativa parcela da população adulta, próxima ao 

sufrágio universal. 

 

Eles a classificam como democracia minimalista procedural, diferenciando-a da 

democracia schumpeteriana, tida por eles como subminimalista, e da democracia substantiva 

marxista. Zaverucha sustenta que esse conceito é ideal para se entender o regime político do 

Brasil, porque com ele as deficiências na aplicação das garantias dos direitos civis e políticos 

ficam expostas. E também pela inexistência de “um padrão de medição que possa ser 

considerado como sendo a essência da democracia ‘substantiva’” (ZAVERUCHA, 2005, p. 

17-18). 

 

O estudo também adotou, de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán a classificação 

tricotômica, que tem como referência as democracias procedurais, com o intento de descobrir 

se o regime político brasileiro atende aos códigos demarcadores de uma democracia, de uma 

semidemocracia ou de um governo autoritário. 

 

Os criadores da classificação tricotômica afirmam que por ela é possível se estabelecer 

uma melhor definição dos regimes políticos analisados, já que esta compreende determinadas 

variáveis que a classificação dicotômica, democracia ou autoritarismo, nem percebe, sem que 

para isso seja necessária uma complexa coleta de dados. A grande contribuição da 

classificação tricotômica é que esta alcança aquele regime que se apresenta híbrido, em outras 

palavras aquele “que permite a coexistência de traços democráticos e autoritários” 

(ZAVERUCHA, 2005, p. 39). 

 

Esta classificação tricotômica se por um lado assume certo grau de subjetividade nos 

julgamentos dos regimes políticos, por outro amplia o objeto de estudo se comparada às 

análises que têm como foco apenas a democracia formal. Os autores esclarecem que o caráter 

subjetivo do julgamento não significa que ele seja realizado sem a profundidade exigida nas 

análises científicas e que a ampliação do objeto se deu diante das limitações apresentadas nas 

investigações como as de Przeworski que “deixa de fora elementos essenciais para uma 

democracia, o que resulta numa definição submínima” (MAINWARING, BRINKS, PÉREZ-

LIÑÁN, 2002). 
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Przeworski limita suas análises dos regimes democráticos às trocas de governantes 

através de eleições livres e competitivas e critica os cientistas políticos que insistem em não 

reconhecer as semelhanças, quer seja nos aspectos positivos, quer seja nos aspectos negativos, 

das antigas e novas democracias. “Procuro apenas fundamentar o argumento de que uma 

teoria da democracia baseada na hipótese da adesão estratégica motivada pelo interesse 

próprio é plausível e suficiente” (PRZEWORSKI, 1994, p.44). Para ele a pouca efetividade do 

sistema de pesos e contrapesos nos países da América Latina, que segundo O’Donnell 

estabelece uma democracia delegativa, ao invés da democracia representativa, não se sustenta 

quando se compara o número de instituições criadas para estes fins nos países latino-

americanos e nos países que compõem a OCDE. O escritor considera que se há algo a 

lamentar na América Latina é a desigualdade de renda; contudo, não tem isso como fruto da 

ineficiência das instituições democráticas (PRZEWORSKI, 2002). 

 

O’Donnell sustenta que Przeworski ao comentar o número de agências na América 

Latina comete o erro de não perguntar se elas são efetivas em suas atribuições. E afirma que 

não são poucos os casos em que o Poder Executivo anula a atuação destas instituições 

contando, por vezes, com o apoio do Legislativo e do Judiciário. Para ele, não atentar para 

esse fato faz com que governos antidemocráticos sejam tratados como democracias. Quanto à 

extrema pobreza e à enorme desigualdade, ele diz que “atualmente todos os esforços 

explicativos têm sido na direção de mostrar que são importantes causas do mau 

funcionamento e da pouca representatividade dos regimes democráticos latino-americanos, ao 

contrário do que prega Przeworski”
10

 (O’DONNELL, 2002, p. 101).  

 

Do rico debate entre estes autores fica a evidência da essencialidade das instituições 

para a democracia. O’Donnell considera importante observar o seu funcionamento e conhecer 

as razões que levam à sua pouca efetividade. O outro defende que é preciso atentar para os 

motivos da não adesão a estas estruturas pelas forças políticas relevantes. Para ele este aceite 

está estreitamente ligado às possibilidades de vitória no jogo democrático. Assim, manter-se 

no regime vai depender da crença destas forças de “que sucessivas derrotas na democracia 

correspondem melhor aos seus interesses do que o futuro num sistema alternativo” 

                                                           
10

 Livre tradução do texto em espanhol “la dirección de lós esfuerzos explicativos actuales es exactamente la 

opuesta de la que Przeworski comenta: esto es, tomar la extrema desigualdad y pobreza como importantes causas 

del mal funcionamento y la escasa representatividad de los regímenes democráticos latinoamericanos” 

(ODONNELL 2002, p. 101). 
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(PRZEWORSKI, 1994, p.53). E assim nega a necessidade do regime possuir conteúdo social 

para que as instituições sejam aceitas. 

 

Esse estudo julga valioso o pensamento de Schumpeter, Przeworski e outros autores 

que, como eles, enfocam apenas a democracia política, sobretudo, por exigir profunda 

reflexão nos julgamentos subjetivos, mas parte de uma ideia alargada de democracia que 

também é defendida por Reis. O autor reconhece a importância dos elementos formais, mas 

não crê na consolidação daquela num contexto de significativas desigualdades sociais. Assim 

considera frágil a defesa de que, em nome da objetividade na análise, deva-se restringir o 

conceito de democracia aos aspectos formais.  Essa inconsistência estaria explícita inclusive 

na defesa do próprio Przeworski de que a estabilidade institucional dos países 

socialdemocratas tem como suporte o “caráter social do ‘compromisso democrático’” (REIS, 

2007, p. 455).  

 

2.2 Liberdades negativas e soberania popular num Estado de direito 

 

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988, expressa no seu primeiro 

parágrafo a escolha pela república como forma de governo, ou seja, um governo do povo onde 

nenhuma forma de tirania encontra acolhimento, posto que também se encontra num Estado 

democrático de direito. Este Estado se funda: I) na soberania, indicando a superioridade de 

poder na ordem interna e a independência nas relações externas; II) na cidadania, apontando 

para a dependência do seu funcionamento da vontade do povo, reconhecendo a extensão dos 

direitos políticos a todos os brasileiros capazes de exercê-los e a soberania popular; III) na 

dignidade da pessoa humana, somando aos direitos políticos já referidos os direitos 

individuais e os sociais; IV) nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, expressando a 

escolha pela economia de mercado, mas resguardando ao Estado o poder de intervir na defesa 

do interesse público e; V) no pluralismo político, reconhecendo a existência de vários centros 

de poder nos diferentes setores da sociedade nacional. Já no seu artigo quinto garante a 

igualdade de todos perante a lei e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança 

e à propriedade. 

 

A livre iniciativa e a igualdade perante a lei adidas ao direito inviolável à vida, à 

liberdade, à segurança e à propriedade privada são valores do liberalismo clássico. Suas regras 

para a formação política da vontade se ancoram nestas liberdades negativas, que são direitos 
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subjetivos dentro dos quais os desejos podem se realizar livremente e que fazem legítimo o 

exercício do poder político. “Ao passo que a interpretação republicana vê a formação 

democrática da vontade realizando-se na forma de um auto-entendimento ético-político, onde 

o conteúdo da deliberação deve ter o respaldo de um consenso entre os sujeitos privados” 

(HABERMAS, 1997, p. 19).  

 

O pensamento liberal tem a concorrência entre indivíduos isolados como o meio para a 

construção do bem estar de todos, sem que para isso seja necessária a intervenção estatal, que 

deve ficar restrita à defesa dos direitos subjetivos e a execução de atividades nas áreas onde a 

iniciativa privada não encontra condições de desenvolvimento. O pensamento republicano vê 

a sociedade como um corpo que se auto-determina e que faz a sua própria gestão, e o Estado 

se move dirigido pela vontade coletiva de seus cidadãos. 

 

Liberdade ou igualitarismo, competitividade ou solidariedade, elitismo ou soberania 

popular? A Constituição Federal de 1988 acolheu a todos. Instituiu um Estado que tem como 

fim a construção de uma sociedade livre, justa e solidária sem abrir mão do Estado de direito 

e de suas características liberais. Considerando que ela junto a todo sistema normativo é a 

linguagem do direito que expressa o ânimo nacional, resta ter em mente que a história das 

constituições está repleta de contradições com a realidade pátria que regulam. As que têm 

vida longa e são respeitadas se apresentam vagas. E as que receberam todas as demandas por 

vezes se tornaram inexecutáveis (PRZEWORSKI, 1994, p. 58-59).  

 

“A constituinte brasileira aceitou as chamadas emendas populares com mais de 30.000 

assinaturas” (AVRITZER, 2007, p. 407), portanto, é possível ter o texto constitucional do 

Brasil como reflexo da vontade popular nacional. Como é fácil concluir, depois de vinte e 

quatro anos, que direitos elevados à categoria de fundamental por ele, e são estes assim 

considerados porque a ninguém pode ser negado, como a saúde, por exemplo, ainda não são 

garantidos pelo Estado. 

 

A ineficiência estatal coloca em dúvida a sua capacidade de construir uma sociedade 

justa e solidária, de erradicar a pobreza e de reduzir as desigualdades, objetivos fundamentais 

do Estado brasileiro inscritos no artigo terceiro da Constituição. Pode-se então inferir que o 

consenso a que chegaram os constituintes de 1988 era que se devia ter uma Carta extensa 

onde todos os ideais fossem recepcionados, mas as incompatibilidades dos valores que 
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carregam e das concepções de homem e sociedade nas quais se ancoram não foram levadas 

em conta. 

 

Faz-se necessário, portanto, refletir se a fragilidade das instituições, o aviltamento a 

adversários, o descumprimento de fundamentos constitucionais, o abuso de poder e o 

fisiologismo denunciado pelo Manifesto em defesa da democracia são frutos da ambivalência 

das escolhas políticas. Ponderar se é possível cumprir simultaneamente compromissos 

assumidos com os direitos individuais e os sociais, como as liberdades negativas e o 

igualitarismo, sem atentar contra a Constituição, sem macular as instituições e sem transigir 

com o autoritarismo como se encontra na Carta ao Povo Brasileiro. Assim como, se o 

terrorismo midiático apontado pelo Manifesto pela ampla liberdade de expressão é exemplo 

da incompatibilidade destes valores. Empreendimento que será tentado em capítulos 

posteriores. Por ora busca-se entender a já complexa relação que existe entre os ideais liberais 

e os republicanos. 

 

Diferente de Merquior (1983) que vê uma perfeita conformação entre liberalismo e 

democracia, Bobbio chama atenção para a histórica defesa dos liberais na participação restrita 

aos proprietários nos negócios do Estado em contraposição ao governo de todos defendidos 

pelos democratas, e da crise provocada no pensamento liberal quando da ampliação do direito 

ao voto. Portanto, um de forma nenhuma pressupõe o outro. Para ele, o Estado liberal apoiado 

no jusnaturalismo, doutrina que concebe o homem como ser dotado de direitos naturais e 

invioláveis, originou-se da busca de uma convivência pacífica através da construção, a partir 

de uma condição de liberdade individual plena, de uma sociedade política limitada em sua 

soberania e organizada com o fim último de proteger estes direitos. Sendo assim é restrito nas 

suas funções, o que faz dele um Estado mínimo, em oposição ao Estado de bem estar social e 

limitado em seus poderes o que o torna um Estado de direito compatível apenas com a 

dimensão jurídica institucional da democracia moderna (BOBBIO, 2000b). 

 

Dessa forma ao misturar o liberalismo com aspectos substanciais da democracia a 

Constituição Federal brasileira tornou essa composição ainda mais complicada. Embora a 

distribuição do poder político pretendido pela doutrina liberal tenha a intenção de levar a 

igualdade de condições aos indivíduos na defesa de seus direitos, isso somente se daria se esta 

repartição de influência política fosse equitativa e somente se efetivaria se não houvesse 

conflitos de interesses irreconciliáveis. Dado que se trata de uma sociedade onde as 

desigualdades entre as classes estão incrustadas e da complexidade da natureza humana, que 
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sempre produzirá tensões não solucionáveis, idealizar a esse respeito não é aconselhável. É 

preciso ter em mente que, entre os muitos desiguais, os direitos à liberdade e à igualdade se 

mostram, por vezes, incompatíveis “no sentido de que não se pode realizar plenamente um 

sem limitar fortemente o outro: uma sociedade liberal-liberista é inevitavelmente não 

igualitária, assim como uma sociedade igualitária é inevitavelmente não liberal” (BOBBIO 

2000b, p. 39).  

 

A valoração crítica destas escolhas políticas justifica a procura por modelos nos quais 

ocorra a formação consciente da vontade pública, que se efetiva nas eleições e nas normas que 

regulam um Estado. Nesse sentido a teoria do discurso habermasiana e o principio da 

autonomia de Held pode ser de grande valia. 

 

Habermas pretende superar a concepção de Estado protetor da economia do 

liberalismo e de comunidade ética institucionalizada republicana através da democracia 

deliberativa. Para isso substitui a razão prática que na doutrina liberal são os direitos humanos 

e no pensamento republicano a ética comunitária pelas regras do discurso e pelas formas de 

argumentação. A política passa a depender da institucionalização de procedimentos ideais 

para a formação da vontade, que deve levar à transformação o poder comunicativo gerado 

através de um fluxo de comunicações orientado ao entendimento, em poder político. 

 

O centro do processo democrático passa a ser ocupado pela formação deste 

entendimento que ocorre sob a proteção do Estado de direito, responsável pelos processos 

decisórios. Dessa forma combina aspectos dos métodos republicanos e dos liberais, levando 

em conta as ações estratégicas dirigidas à satisfação dos interesses individuais deste e a 

construção do consenso daquele.  

 

A democracia deliberativa, apoiada na teoria do discurso, estende-se em relação ao 

pensamento liberal, posto que não apenas representa o conjunto de normas que regulam a 

disputa entre indivíduos concorrentes, mas a atuação da sociedade mediada pelos 

procedimentos institucionalizados sem os quais não consegue converter o poder comunicativo 

em poder político a faz menor em relação à idealização republicana. Isto porque numa 

república a soberania não pode ser delegada e, nesse sentido, este modelo se apresenta 

normativamente mais forte. 
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No processo deliberativo habermasiano a soberania é exercida anonimamente na 

produção do poder comunicativo, mas o centro do poder decisório é o Estado. Assim, a 

sociedade, para influir nas decisões ‘estatais’, necessita transformar as que foram produzidas 

discursivamente por indivíduos livre e iguais em deliberações legislativas, dessa forma 

mantém sua soberania sob a representação dos eleitos como no liberalismo. 

 

Note-se, no entanto, que a democracia defendida por Habermas prescinde da 

totalidade social orientada a um fim exigida pelo republicanismo como deseja o autor. Fica, 

no entanto, na dependência da condição de liberdade e igualdade dos sujeitos do processo 

democrático da formação da vontade pública, já que não trabalha com a concepção de cidadão 

virtuoso. Visto que são direitos que não se realizam em contextos de sérias desigualdades 

existe a possibilidade de apenas os grupos sociais mais organizados influírem nas políticas 

públicas e não escapa também do risco da má representação, ficando, portanto, muito próxima 

à democracia liberal. 

 

Os liberais, desde Locke, advogam um Estado protetor de leis que deem tratamento 

igual a todos para que a liberdade seja garantida. Já para os herdeiros do pensamento marxista 

somente a democratização do Estado não torna isso possível, é necessário democratizar a 

sociedade. Historicamente opostas, estas duas vertentes objetivam desvendar as condições 

ideais para o desenvolvimento de indivíduos livres e iguais, o que em última instância 

significa dotar os cidadãos da capacidade “de argumentar conscientemente, de serem 

reflexivos e auto-determinados. Implica certa habilidade para deliberar, julgar, escolher e 

atuar entre os distintos cursos de ação possíveis na vida privada como na pública” (HELD, 

2002, p. 325), ou seja, dotá-los de autonomia, mas a interpretação que fazem deste princípio é 

fundamentalmente diferente. 

 

Held sustenta que o desvendamento das condições ideais de aplicação do princípio da 

autonomia somente se dará com a observância dos aspectos práticos e teóricos. Sem os 

primeiros ocorre o afastamento da realidade, ainda que se preserve o sentido de virtude. Sem 

os segundos, mesmo que se alcance a compreensão do seu funcionamento, perde-se a 

possibilidade de um bom julgamento de sua conveniência e desejabilidade. Se ao contrário, 

fizerem-se atentos ás questões filosóficas e institucionais, as duas tradições contribuirão para 

a construção de situações favoráveis à aplicação da autonomia. 
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Os liberais estiveram sempre empenhados na defesa da liberdade e da igualdade 

perante a lei, o que leva Held a conclusão de que estes estão comprometidos com uma versão 

da autonomia, ainda que não tenham observados as condições de aplicabilidade do princípio, 

visto que o cidadão liberal livre e igual não é ao mesmo tempo soberano. 

 

Da mesma forma numa sociedade onde não existam exploradores e explorados, 

desejada pelos marxistas, as condições de igualdade nas tomadas de decisão se fazem 

presentes, já que a opressão dos proprietários sob os despossuídos, que se dá na imposição 

dos seus interesses, desaparece. Contudo, Held não encontra nesta tradição os claros limites 

do uso da liberdade, nem as instituições responsáveis pela sua proteção e garantia.  

 

Devido a isso o autor encontra boas razões para utilizar na especificação das condições 

de aplicação da autonomia argumentos liberais e marxistas, levando em conta as limitações 

presentes nas duas correntes. Para Held, sem refletir sobre a desconfiança liberal no poder 

político e dos radicais no poder econômico se abdica da realização do princípio. Assim como, 

crer na infundada neutralidade do mercado, sem atentar para as distorções que o poder 

econômico gera na democracia como faz a direita, compromete a sua aplicação. Da mesma 

forma ocorre com o constante perigo de centralização que se dá na redução do poder político 

em poder econômico, feita pela esquerda. A independência dos cidadãos em tal situação 

também não encontra meios para se desenvolver. 

 

Há limites à autonomia ou independência compartilhados pelas duas tradições. Held 

entende que falta a elas a disposição para analisar com profundidade as dificuldades que se 

apresentam quando se pretende construir uma democracia participativa. Para ele, o que 

impede este estudo aprofundado é a concepção restrita de política subjacente ao pensamento 

tanto dos liberais quanto dos radicais. Ao restringi-la a esfera governamental, deixando de 

fora a economia como fazem aqueles ou entendê-la apenas como as disputas entre as classes, 

como pensam estes, inúmeras questões são excluídas das suas discussões. Como para o autor 

as transformações dependem da política, aquilo que ali não for questionado também não 

tomará nova forma. 

 

A política cria e condiciona todos os aspectos de nossas vidas e é o 

centro do desenvolvimento dos problemas na sociedade e dos modos 

coletivos de resolvê-los. (...) Se si concebe a política desta forma, 

então a concreção das condições para a aplicação do princípio da 

autonomia equivale a concreção das condições para a participação dos 

cidadãos nas decisões sobre questões que são importantes para eles 
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(ou seja para nós). Portanto, é necessário se esforçar para conseguir 

um estado de coisas no qual a vida política – organizada 

democraticamente – seja, em princípio, uma parte central da vida de 

todas as pessoas
11

 (HELD, 2002, p 333). 

 

Held parte do processo democrático caracterizado por Dahl, ou seja, aquele que atende 

aos cinco critérios: votos iguais, participação efetiva, entendimento esclarecido, controle final 

da agenda pelo povo e a inclusividade para fazer o esboço das circunstancias ideais de um 

processo de tomadas de decisão democrático. Considera que sem a distribuição equitativa do 

poder político e sem as condições para a compreensão dos temas de interesse público e de 

participação efetiva nos processos decisórios não se resolve os conflitos de interesses, 

diversas categorias ficam sem representação ou sub-representadas e não controlarão a agenda 

governamental. Sem isso não há cidadãos livres e iguais, não há autonomia, não há governo 

do povo.  

 

O autor percebe a importância da impessoalidade do poder público; de direitos 

protegidos e garantidos constitucionalmente; do pluralismo; da concorrência entre plataformas 

políticas diversas, enfim, dos princípios fundamentais do liberalismo. Contudo, critica o 

desleixo com o qual os seus defensores cuidam das relações entre os direitos formais e os 

reais; o inadequado tratamento dado a liberdade e a igualdade, que na prática não se realizam; 

a crença questionável de que partidos políticos, da forma como estão concebidos, representam 

a ligação entre Estado e sociedade e de que a política é da esfera dos governos. Desse modo as 

condições para a participação, as formas de controle e os processos decisórios democráticos 

ali não foram bem delineados.  

 

Dessa deficiência surge uma situação complexa que apresenta duas faces. De um lado 

há uma sociedade onde não se possibilita o entendimento esclarecido com relação às questões 

política, onde não há um estado de coisas favorável a participação efetiva e a igualdade do 

voto. Do outro “a estrutura do estado democrático liberal (...) não gera uma força organizativa 

                                                           
11

 Livre tradução do texto em espanhol “La política crea y condiciona todos los aspectos de nuestras vidas y es el 

centro del desarrollo de los problemas en la sociedad e los modos colectivos de resolverlos. (...) Si se concibe la 

política de esta forma, entonces la concreción de las condiciones para la aplicación del principio de autonomía 

equivale a la concreción de las condicones pra la particiapción de los ciudadanos en las decisiones sobre 

cuestiones que son importantes para ellos (es decir, para nosotros). Por lo tanto, es necesario esforzarse por 

conseguir um estado de cosas en el que la vida política – organizada democráticamente – sea, en principio, una 

parte central de la vida de todas las personas (HELD 2002, p. 333) 
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que possa regular adequadamente os centros do poder civil” 
12

(HELD, 2002, p. 339). Faz-se 

necessário, portanto, atuar nas duas frentes para dar autonomia aos cidadãos, ou seja, há que 

se democratizar o Estado e a sociedade. 

 

O marco legal de uma sociedade que deseja autonomia para seus cidadãos deverá ter 

claro os direitos de participação e voto nos processos dos quais resultam as políticas públicas. 

Haverá de ampliar os direitos políticos, sociais e econômicos, estendendo o gozo para todos.  

Com isso o Estado não estaria obrigado apenas a garantir a igualdade formal, mas também a 

oferecer as condições para a fruição de todos estes direitos. Haverá de impor limites a 

influência das corporações na agenda política e a ação dos poderosos na defesa de seus 

interesses, assim como, acabar com os privilégios de algumas classes sociais, diz o autor. 

 

A implantação do princípio da autonomia exigirá também o fim dos antigos padrões 

de poder na sociedade. A liberdade e a igualdade dos indivíduos somente serão reais se forem 

criadas as possibilidades de controle das organizações não estatais das quais façam parte. No 

entanto, aqui se faria experimentos, já que, o conhecimento acumulado não é suficiente para 

que se possa predizer os meios que deveriam ser adotados para as mudanças organizacionais, 

sustenta Held.  

 

Sabe-se, no entanto, que para tal sistema funcionar é preciso se tornar legítimo, ou 

seja, todos deverão obediência às leis e respeito às autoridades. O autor entende que “ 

unicamente uma ordem política que tenha como prioridade a transformação das desigualdades 

desfrutará a longo prazo de legitimidade
13

” (ibidem, 2002, p. 359) e o princípio da autonomia 

será sustentáculo dessa ordem. 

 

Supondo que fosse criado um Estado de cidadãos verdadeiramente livres e iguais e 

onde a formação da vontade política fosse central no processo democrático, ter-se-ia uma 

democracia deliberativa sustentada pelo princípio da autonomia? É dado que em tal situação 

estes cidadãos participariam das escolhas políticas? O próprio Held considera que a 

autonomia ou independência não gera a obrigação de participar dos negócios públicos. 

 

                                                           
12

 Livre tradução do texto em espanhol “ la estructura del estado democrático liberal (...) no genera uma fuerza 

organizativa que pueda regular adecuadamente los centros de poder ‘civil’” (HELD 2002, p. 339) 

13
 Livre tradução do texto em espanhol “únicamente un orden político que tenga como prioridad la 

transformación de las desigualdades disfrutará a largo plazo de legitimidad’ (HELD 2002, p 359). 
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Além disso, é de bom acorde levar em conta os domínios legítimos que se instalam nas 

relações entre Estado e sociedade. Weber classificou-os em tradicional, carismático e legal, 

chamando a atenção para a dificuldade de encontrá-los em estado puro. No primeiro a 

obediência ao patriarca se deve a autoridade do ontem eterno e é determinada pelo 

conformismo. O segundo obedece ao carisma e é ordenada pela dedicação e confiança pessoal 

no líder. O terceiro obedece ao estatuto legal e a competência funcional (WEBER, 1982, p. 

99) de um Estado administrado por especialistas. Este gerou efeitos perversos, porque a coisa 

pública ao ser transformada em negócio de ‘profissional’ alienou os cidadãos da totalidade da 

vida social, já que esta é ordenada pela política. Aqueles se alinham a ‘servidão voluntária’ de 

La Boétie tratada por Mafesoli como “um efeito de estrutura ou uma lei natural e inexorável 

que incita a dobrar a espinha e a aceitar de alguém ou de alguns a lei: o bem, o verdadeiro, o 

desejável, e o contrário disso tudo, evidentemente” (MAFESOLI, 2011, p. 24).  

 

A alienação somada à ‘submissão voluntária’ impede as mudanças exigidas para 

aplicação do modelo de democracia deliberativa e do princípio da autonomia.  Mas se ainda 

assim fossem instalados não há elementos nos quais se apoiar para garantir que estes 

libertariam e levariam os cidadãos a se tornarem responsáveis pela república. Desse modo, a 

construção de uma ordem capaz de obrigar os atores individuais a levar em conta os interesses 

de outros fica adiada. Isso não impede, no entanto, de perceber que as ideias trazidas pelos 

autores levam os debates em outras direções, que sendo seguidas podem ajudar a derrubar a 

inquestionalidades de pontos fundamentais às duas tradições, ou seja, nos acordar “de nossas 

sonolências dogmáticas”, como propõe Mafesoli (ibidem, 2011, p. 67). 

 

 2.3 Pensamento político e cidadania no Brasil 

 

O pensamento político não se confunde nem com as ideologias nem com a filosofia. 

Dependente de uma cultura autônoma, afirma-se na prática política e dela é contemporâneo. 

Traduz, mesmo não sendo um conhecimento formulado, a realidade do seu tempo, já que é 

determinado pela ação no campo político.  

 

 No Brasil, suas primeiras aparições se deram no período da Independência e 

manifestavam o desejo de fazer nascer uma república, livrando-se da dominação portuguesa. 

Ainda não havia um sentimento de Nação, tratava-se da luta de alguns grupos contra a 

exploração da Coroa.  
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Sem um projeto definido, porque aqui não existiam as “condições para formulações 

doutrinárias consistentes” (PAIM, 1998, p. 22), estas somente se instalaram no final dos anos 

1830 quando foram criados o Colégio D. Pedro II e o Instituto Histórico, os levantes que 

ocorreram em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira; na Bahia, a Revolta dos Alfaiates e a 

última em Pernambuco, na qual surgiu um lampejo de noção dos direitos sociais e políticos, 

não lograram êxito. E o padrão político português, fundado na soberania do príncipe e 

sustentado pela burguesia comercial de origem lusa, delineou a face da descolonização 

brasileira.  

 

 Isso, no entanto, não significou a morte do sonho republicano. Influenciado pela 

leitura de obras francesas, pela experiência bem sucedida do federalismo norte-americano e 

pelos ideais liberais de Locke e Adam Smith, também se buscou o livre comércio, a quebra do 

monopólio português e a defesa da igualdade de todos perante a lei, que passou a ser central 

no pensamento político nativo, distanciando-o dos ideais socialistas (FAORO, 1994). 

 

Mas as sementes da doutrina liberal foram definitivamente lançadas em solo brasileiro 

pelas reformas pombalinas de ensino, que tirou dos jesuítas a exclusividade da tarefa de 

educar e pretendeu dotar a elite lusa de conhecimentos científicos, adotadas pelo seminário de 

Olinda. Depois pelas edições do Correio Braziliense que defendia o constitucionalismo, a 

liberdade de imprensa, a abolição da escravatura, a organização de um judiciário 

independente e divulgava o espírito de liberdade individual que tinha se apossado da Europa, 

contra toda forma de despotismo. 

 

Paradoxalmente Hipólito da Costa, responsável por estas edições, sustentava que a 

situação brasileira era diferente das colônias espanholas em luta pela liberdade. Para ele, não 

havia necessidade de separação da colônia portuguesa na América, já que a Corte aqui se 

encontrava instalada. Sua pretensão era de que a monarquia portuguesa fosse considerada 

legítima pelos leitores (PAIM, 1998). 

 

Além destas influências, outras vieram pelos ensinamentos e obras de Silvestre 

Pinheiro Ferreira, que defendia um sistema representativo de interesses ao invés de 

representativo de pessoas ou entes, assumido pelos liberais brasileiros. Também advogava 

eleições para o Executivo e a presença de esferas conciliadoras de conflitos que, no Brasil, por 

escolha dos legisladores, foi reduzida a instituição do Poder Moderador. 
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Por último, veio o liberalismo doutrinário anunciado por Benjamin Constant, criador 

da proposta do Poder Moderador, que tanto agradou ao imperador D. Pedro I. 

Constitucionalista e tutor de uma representação bicameral, Constant tinha a segunda câmara 

como a responsável pela proteção da liberdade e da igualdade dos retrocessos políticos. Suas 

ideias foram bem recepcionadas pelas lideranças do Império brasileiro e predominaram 

durante boa parte do século XIX. 

 

De tudo isso resultou um liberalismo que se conformou com o regime da escravatura, 

visto que a luta para libertar os escravos estava circunscrita aos círculos democráticos e 

igualitários, e com a cidadania restrita aos proprietários. “A época da fundação do império 

brasileiro foi de um conservadorismo que sempre conviveu com o liberalismo. Ou, à inversa, 

foi dominada por um sentimento no qual o liberalismo esteve sempre enquadrado por um 

forte senso realista e por um grande pragmatismo” (WEFFORT, 2006, p. 164). Sufocado pelo 

padrão político português, ainda mais conservador, permaneceu latente e, portanto, 

potencialmente capaz de irromper em tempos de crise. 

 

Sua existência dificultou a implantação do sistema absolutista, porquanto alguns 

mecanismos inibidores do poder ilimitado do imperador foram inscritos na Constituição de 

1824, entre eles a Câmara dos Deputados com renovação periódica. Por outro lado a ele não 

foi permitido se desenvolver como nos países da Europa, ainda assim por quase sessenta anos 

os liberais se opuseram à centralização do poder, sem, no entanto, deixar de recorrer ao 

Estado de quem exigia tarifas alfandegárias favoráveis a seus negócios, além de empréstimos 

públicos. 

 

A monarquia cedia às pressões econômicas, distribuía títulos de nobreza, patentes da 

Guarda Nacional, nomeações para o Senado e para o Conselho de Estado para se livrar dos 

constrangimentos políticos. Contudo, a queda do gabinete de Zacarias de Góes e Vasconcelos, 

do Partido Liberal, substituído pelo conservador visconde de Itaboraí, deflagra a crise que 

leva as publicações, Opinião Liberal e Correio Nacional, identificadas com o liberalismo, a 

reivindicarem, entre outras coisas, o sufrágio direto e universal, um Senado temporário e 

eletivo e a descentralização do poder. Já no final dos anos de 1870 uma nova publicação, A 

República, dava a conhecer à população um manifesto onde liberais e republicanos 

denunciaram o regime de ficção e corrupção instalado no país, a liberdade aparente, o 

despotismo real e alertaram para a desarmonia que há entre o princípio da soberania popular e 
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o monárquico e para a impossibilidade de existência de um na presença do outro (FAORO, 

2000). 

 

Na constituinte de 1823 o republicanismo já reacendera, “despontando outra vez em 

1831, e brilha com a República de Piratini, para ressurgir com mais ímpeto em 1870 e 

desenvolver-se até 1889” (SILVA, 2008, p. 77) quando finalmente se proclamou a república.  

Todavia, não se pode creditar aos liberais e aos republicanos o nascimento do novo regime, 

este resultou de uma ação militar que mudou os rumos do movimento pró-república, tirando-

lhe a vitalidade. 

 

Isso, no entanto, não depõe contra o movimento que minou as bases da monarquia, 

desgastando sua imagem ante os produtores agrícolas, sustentáculos do império, que viram no 

federalismo o caminho para a saída da crise que se instalara no setor e os tornaram simpáticos 

ao liberalismo.  

 

Admitido o federalismo pelo Decreto nº 1,  de 15 de novembro de 1889, instituiu-se 

os Estados Unidos do Brasil, cada um destes dotados de autonomia para elaborar sua 

constituição e para compor seu governo e suas instâncias deliberativas. Nasceu a República 

pela Carta constitucional promulgada em 24 de fevereiro de 1891, que também estabeleceu o 

sistema presidencialista, a representação política e reconheceu as liberdades democráticas. Os 

Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo pelo documento passariam a atuar em harmonia, 

mas independentes um do outro. Optara-se, portanto, pelo liberalismo como doutrina oficial, 

mas a prática política permaneceu arbitrária. 

 

A dissolução do congresso, a renúncia do primeiro presidente, Marechal Deodoro da 

Fonseca, e a derrubada dos governadores dos estados por Floriano Peixoto, sucessor de 

Deodoro, revelaram as enormes dificuldades para a manutenção e consolidação da República 

e o seu caráter não democrático. Seu começo, portanto, se deu “sob o signo da instabilidade 

política. Em continuidade com o Império, dirigida por militares e distante do povo, nasceu 

sob o signo dos governos de mão dura” (WEFFORT, 2006, p. 224). E assim, tinha-se um 

arcabouço formal sem eficácia, posto que não guardava nenhuma relação com a realidade 

pátria (SILVA, 2008). Imitava-se do período imperial as suas práticas anticonstitucionais. 

Agia-se sob um falso manto de legitimidade e, com isso, tornava-se largo o caminho do 

poder, que já não cabia dentro dos limites previamente fixados, definhando a força normativa 

da Constituição.  
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Os monarquistas, contrários à nova ordem, passaram a chamar atenção para o risco da 

instalação de uma tirania militar. Parte deles acreditava que sempre haveria uma ditadura, mas 

a comandada pelo imperador teria a vantagem de possuir aspectos liberais e capacidade para 

construir consensos entre as facções políticas, enquanto que o governo militar sempre lançaria 

mão da força. Dessa forma, a sociedade civil seria obrigada a lutar pela liberdade ou se 

tornaria prisioneira dos homens de farda. O ataque era extensivo aos republicanos, acusados 

de terem se associado aos militares para com eles dividirem empregos, ordenados e honras. 

 

Nessa fase, digladiavam-se três projetos para a nação: o primeiro, da 

elite cafeeira que veio a ser hegemônica no quadriênio de Prudente de 

Morais e finalizado na virada dos anos 1930; o segundo, 

positivista/jacobinista com nuanças variadas, que configuraria o 

florianismo como expressão maior e com o epílogo jacobinista na 

derrota da terceira expedição de Moreira César em Canudos; e, por 

fim, os republicanos históricos e sua expressão maior, Silva Jardim, 

em sua maioria desapontados com a configuração republicana que se 

consolidava, gradualmente foram estabelecendo uma rotação ao 

civilismo e, posteriormente, com trajetórias diferenciadas, ao 

anarquismo, ao socialismo e, nos anos 1920, ao marxismo (CUNHA, 

2010, p. 18). 

 

 Os conflitos entre os grupos de interesses desejosos de tomar o poder levou a 

instalação da política dos governadores, ou política do café com leite, que levava ao comando 

central, alternadamente, um paulista ou um mineiro. Iniciou-se o período de domínio das 

oligarquias, que se estendeu até a Revolução de 1930, sustentado pelos coronéis que elegiam 

deputados, senadores e governadores. Destes governadores dependia a escolha do Presidente 

da República e a estabilidade do governo central. Também “não havia justiça, não havia poder 

público, não havia cidadãos civis” (CARVALHO 2007, p. 57). Portanto, não se tratava 

somente de dificultar o gozo dos direitos políticos, ficava a maioria dos brasileiros impedida 

de participar da vida do país porque a ela também eram negados os direitos civis. 

 

Nesse momento, como forma de manter o modelo oligárquico, passou-se a defender 

que somente uma minoria estaria qualificada para o exercício da política. Positivistas e 

atrelados ao liberalismo econômico, os liberais não se preocuparam com a debilidade do 

sistema representativo, não se inquietaram com a existência de apenas um partido, os 

Republicanos, e acabaram por conviver com o autoritarismo que frequentemente decretava 

estado de sítio para manter a ordem coronelista. “Na base, o povo – a camada que se 

convencionou chamar de povo, parcela alheia aos favores do mando – pede um rei” (FAORO, 

2000, p. 542). 
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Mas havia também uma classe de trabalhadores urbanos, organizada sob diversas 

orientações ideológicas, que lutava pelos direitos políticos, civis e sociais. O movimento 

operário representou a conquista, ainda que pouco significativa, de alguns direitos, entre eles 

o de férias e a responsabilização dos patrões pelos acidentes de trabalho. Embora fossem 

direitos legalmente inscritos que nunca se realizavam. 

 

De 1922 a 1930 o federalismo cedeu lugar ao presidencialismo e o intervencionismo 

estatal se apossou do liberalismo. A inconsistência ideológica fez surgir movimentos 

identificados com o socialismo alemão e com o bolchevismo russo, enquanto que os liberais, 

no ocaso, se apresentavam simpáticos ao fascismo.  

 

Envolto por este clima antiliberal Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército, apoiado 

pela insatisfação reinante ruma para o comunismo. Conclama os trabalhadores a lutarem 

contra as correntes que lhes aprisionam e mantêm os oligarcas no poder: os latifúndios e a 

política imperialista anglo-americana. A revolução proposta por Prestes não mobilizou as 

massas. No entanto, uma de tendência tecnocrática, baseada na representação proporcional de 

todas as classes, aglutinou a maioria das vertentes. Uma revolução sem o povo e em nome da 

ordem.  

 

Os grupos dirigentes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba 

unem-se às oposições locais, sobretudo as do Partido Democrático de 

São Paulo, do Partido Libertador e do Distrito Federal. Nas águas da 

contestação virão os tenentes, desconfiadamente ao lado de Epitácio 

Pessoa e Artur Bernardes. Na primeira hora, encapuzados e fugitivos, 

não têm voz no debate político, travado nas assembleias, nas câmaras 

e nas praças. Sentem, todavia, que o candidato Getúlio Vargas acende 

entusiasmos que estão fora do controle dos governos e das oposições 

legais, entusiasmos à procura de um mito, ajustável à legenda ferida 

de Luiz Carlos Prestes e impróprio para cobrir a cabeça de um líder 

criado nos círculos oficiais, descendente de Pinheiro Machado
14

, filho 

de Borges de Medeiros
15

, ex-ministro de Washington Luís
16

 (ibidem, 

2000, p. 683).  

 

 Quanto à cidadania, se for considerada só existente com a fruição dos direitos 

políticos, civis e sociais, pode-se afirmar que não se desenvolvera no país. Do grito da 

Independência até a Revolução de 1930 apenas a abolição da escravatura, em 1888, 

                                                           
14

 Senador pelo Rio Grande do Sul de 1891 a 1915 quando foi assassinado.  

15
 Governou o Rio Grande do Sul por 25 anos no período conhecido como República Velha. 

16
 Último presidente do Brasil na República Velha. 
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estendendo os direitos civis aos ex-escravos, pode ser reputada como avanço. Não havia 

ambiente favorável à sua expansão, visto que até aos senhores faltava a compreensão exata do 

termo. 

  

 Assim, sem esquecer que a legislação do Império fora considerada bastante liberal, 

inclusive pelo direito de votar alcançar 13% da população total, deve-se ter em conta que o 

gozo deste direito não se concretizava, nem detinham os brasileiros conhecimentos que os 

levassem a valorizar a representatividade política. Porquanto, mesmo com os esforços do 

governo central para garantir a liberdade de escolha nas eleições, sempre ameaçada por 

grupos violentos e armados que infundiam medo nos votantes, estes quando adquiriam a 

consciência da importância do voto para os chefes políticos, passavam a cobrar mais caro por 

ele. 

 Diante dos altos custos e do caráter fraudulento dos processos eleitorais surgiu a 

defesa pelo voto direto. Paralela a ela outra corrente se desenvolveu advogando a restrição do 

voto à parcela mais educada da sociedade. Lei aprovada pela Câmara dos Deputados, em 

1881, acolheu estas reivindicações e o eleitorado foi reduzido em cerca de 90%. A legislação 

republicana recepcionou o dispositivo eleitoral do Império e manteve o voto direto, estando 

desse direito excluídos os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os soldados e os religiosos.  

 

Nos governos oligárquicos a representatividade também foi relegada. “Os resultados 

eleitorais eram às vezes absurdos, sem nenhuma relação com o tamanho do eleitorado” 

(CARVALHO, 2007, p 42). Com a posse de Vargas, a política dos coronéis desapareceu. Um 

novo sistema eleitoral foi estabelecido, a legitimidade das eleições, antes dependente do juízo 

destes, passou a ser verificada pela recém-fundada Justiça Eleitoral e o direito ao voto foi 

estendido às mulheres.  

 

A Constituição de 1934 manteve a república como forma de governo, a federação, os 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, o 

presidencialismo e o regime representativo. Expandiu os poderes da União e do Executivo. 

Deu nova forma ao Poder Legislativo, convertendo o Senado em órgão de colaboração da 

Câmara dos Deputados, acabou com o bicameralismo. E instituiu “a representação corporativa 

de influência fascista (...). Fora, enfim, um documento de compromisso entre o liberalismo e o 

intervencionismo” (SILVA, 2008, p. 82). 
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 Não se tira disso que Vargas estivesse comprometido com o governo do povo. Ao 

contrário, reprimiu toda manifestação popular contrária ao governo. Paternalista, mantinha a 

crença de que a população precisava de um Estado que guiasse o seu destino, já que esta não 

tinha com clareza quais objetivos deveria perseguir, quais interesses deveria satisfazer. 

Portanto, as solicitações vinda das massas seriam atendidas sempre que ao Estado 

interessasse. 

 

Outras tantas vezes se adiantava e concedia direitos ainda não reclamados. Evitava 

com isso o que considerava radicalismos. Nesse sentido também foi severo na rejeição ao 

comunismo e às ideias socializantes, assumindo sua face fascista. Ao mesmo tempo se 

transformava no protetor dos desamparados e no timoneiro da modernização do país. Deixara 

para trás o poder tradicional, substituía-o pelo poder carismático. “Os detentores do poder, 

oriundos das categorias socialmente superiores e das situações políticas dominantes, correm 

para o mito em gestação, rédea flexível para controlar o caos iminente. Dessa matriz gera o 

populismo, identificado com o líder” (FAORO, 2000, p. 702). 

 

 O governo Vargas deu especial atenção aos direitos sociais. A proteção aos 

trabalhadores foi significativamente ampliada com a aprovação de uma consistente legislação. 

Já o exercício dos direitos civis permanecia prejudicado e reinava a instabilidade política. Em 

1932, a Revolta Constitucionalista, ocorrida no Estado de São Paulo exigia eleições para uma 

assembleia constituinte. Além disso, dois grupos políticos capazes de envolver as massas se 

formaram, um de orientação comunista, a ANL, e o outro fascista, a AIB. Ambos opositores 

do liberalismo e defensores de um estado interventor. Sem sucesso o primeiro tentou 

patrocinar uma revolta popular, em 1935. 

 

Da derrota resultou a perseguição de seus membros e a sua extinção. Em 1937, com o 

apoio dos constitucionalistas paulistas e o entusiasmo dos integralistas, Vargas implantou o 

Estado Novo, um governo ditatorial aceito quase sem resistência, usando como pretexto a luta 

contra o comunismo. “A aceitação do golpe indica que os avanços democráticos posteriores a 

1930 ainda eram muito frágeis. A vida nacional sofrera uma sacudida, mas tanto as 

convicções como as práticas democráticas apenas engatinhavam” (CARVALHO, 2007, p. 

108).  

 

A Constituição outorgada de 1937 ampliou ainda mais o poder do Executivo que 

governava através de decretos-leis, limitando o Legislativo, inclusive na sua função precípua. 
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E embora permanecesse reconhecendo os direitos civis, somente lhes dava garantia nos 

estritos limites do interesse público. 

 

O que se viu foi uma flagrante desobediência ao documento constitucional e a 

implantação de um governo autoritário que cerceava o direito de expressão, o direito de 

imprensa, perseguia e prendia seus opositores em nome da ordem e contra as agitações 

internas. Concomitantemente desenvolvia uma legislação social que, longe de ser um direito, 

era um privilégio, já que não alcançava a todos, numa sociedade que, em sua totalidade, 

sofrera um processo de despolitização, mormente nas relações de trabalho, supervisionada 

pelo Estado, e desenvolvida sob uma ótica puramente técnica, que a fazia mansa ou apática 

em relação às decisões governamentais. Nessa ambiência se firmavam o paternalismo do 

Estado brasileiro, o populismo de Vargas e o peleguismo sindical. 

 

 Os liberais tinham deixado em mãos autoritárias as questões sociais e se dedicaram 

aos elementos formais das disputas eleitorais. O grupo paulista passou a defender a 

importância dos partidos políticos; a manutenção das liberdades democráticas, opondo-se aos 

marxistas e a direita autoritária e formaram a UDB que posteriormente transformou-se na 

UDN, extinta pelos militares após o golpe de 1964. Com isso passaram a ser considerados 

elitistas e incapazes de responderem adequadamente aos anseios populares.  

 

 Já os mineiros, também opositores do Estado Novo, mas críticos severos do 

liberalismo clássico, sobretudo, por sua concepção individualista, desejavam mais que a 

garantia dos direitos subjetivos e do direito de escolher seus representantes. Manifestaram-se 

em favor da reestruturação constitucionalista e pela democratização, inclusive econômica, 

capaz de gerar bem estar e oportunidades para todos, independente de suas origens. Alguns 

destes foram importantes integrantes da UDN e estiveram, no início, apoiando o golpe de 

1964.  

 

Vargas sentiu a insustentabilidade do regime e preparou o retorno ao Estado 

constitucional apoiado pelas forças populares. Deposto em 1945, retornou ao comando do 

país, em 1950. Manteve a ênfase nos direitos sociais e sua relação direta com o povo, 

deixando claro o caráter populista do seu governo. 

 

De D. Pedro I a Vargas as manifestações motivadas por diferentes interesses e 

seguindo orientações diversas promoveram mudanças na vida política do país. Contudo, algo 
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se manteve intacto, irremovível: a debilidade das instituições representativas e o caráter 

patrimonialista assumido pelo Brasil, governado durante todo o período por uma minoria 

pertencente à elite civil ou militar.  

 

Sob a influência da vitória dos aliados sobre o fascismo europeu e do movimento de 

constitucionalização e democratização da Europa, caiu o Estado Novo. Seguindo a tendência, 

europeia o Brasil instalou uma Assembleia Constituinte para elaborar a Carta Constitucional 

de 1946, que abrigou diversas correntes ideológicas, entre elas o socialismo, a centro-

democracia e o comunismo, mas esteve dominada pelo conservadorismo. Talvez por isso os 

legisladores tenham ido buscar nas Constituições de 1891, a primeira da República e na de 

1934, a primeira da era Vargas, os seus fundamentos.  

 

Durante 20 anos este documento constitucional regeu um país democrático garantindo 

as liberdades civis, como a liberdade de imprensa; os direitos políticos, com a organização do 

sistema eleitoral e a realização regular de eleições e manteve, sem que a eles nada mais fosse 

somado, os direitos sociais já conquistados ou recebidos pela sociedade brasileira. Foi um 

período que se caracterizou pelo nacionalismo desenvolvimentista e também pelos frequentes 

conflitos entre os poderes, a fragmentação partidária e a instabilidade política, que levou 

Vargas ao suicídio e, anos depois, à deposição, pelo golpe militar de 1964, do presidente 

varguista, João Goulart. 

 

O vice, João Goulart, assumira com a renúncia do presidente eleito, Janio Quadros, e 

enfrentou, já no início, a forte oposição dos ministros militares que, claramente, 

posicionaram-se contrários à sua posse. Como forma de conciliar os interesses antagônicos da 

direita, civil e militar, e da esquerda agora no comando, sem desrespeitar a legislação eleitoral 

que tratava dos processos sucessórios, adotou-se o parlamentarismo. 

 

Um plebiscito, realizado em 1963, optou pela volta ao sistema presidencialista. Com 

isso os poderes subtraídos no início foram devolvidos ao presidente Goulart e a luta política 

recrudesceu. Os liberais se aliaram aos militares e a bandeira do anticomunismo justificou as 

tramas para destituir o presidente do comando do país. Paralelamente a sociedade se 

organizou em defesa da causa nacionalista e popular apoiando as propostas de reformas na 

política fiscal, educacional, agrária e bancária do governo. 

 

A Igreja Católica começara a abandonar sua tradicional posição 

política reacionária e investia no movimento estudantil, no movimento 
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operário e camponês, na educação de base (...) A UNE, por sua vez, 

desenvolveu intenso trabalho cultural de mobilização política (...) A 

grande novidade, no entanto,veio do campo. Pela primeira vez na 

história do país, excetuando-se as revoltas camponesas do século XIX, 

os trabalhadores rurais, posseiros e pequenos proprietários entraram 

na política nacional com voz própria. O movimento começou no 

Nordeste em 1955, sob o nome de Ligas Camponesas (CARVALHO, 

2007, p. 138). 

 

Foi um período de importante aprendizado dos processos democráticos. O sistema 

representativo dava mostras, com a presença de partidos nacionais, de que estava a se livrar da 

atrofia que impedia o seu desenvolvimento. Mas a esquerda e a direita brasileira tinham pouco 

apreço às instituições. A primeira considerava a democracia liberal um instrumento de 

domínio da burguesia. Já os liberais, não conseguindo assimilar a presença do povo no poder, 

defendiam o governo das elites esclarecidas. Em consequência, persistia a fragilidade 

institucional e, por isso, as instituições foram incapazes de oferecer um caminho alternativo 

ao país, que mergulhou na fase mais violenta de sua vida política. Foi da descrença das duas 

correntes na democracia que resultou o golpe militar de março de 1964.  

 

Os atos institucionais foram os primeiros instrumentos jurídicos utilizados pelo 

comando militar, que se apossara do governo central, para dirigir o país. Em 1967 uma nova 

Constituição foi promulgada, mas em 1968, no governo do General Costa e Silva, foi 

praticamente revogada pelo AI5, que também autorizou o fechamento do Congresso em 

represália a um discurso proferido considerado lesivo à imagem do governo e o não 

consentimento do Legislativo para punir o orador. Em 1969 foi editada a EC nº 1à 

Constituição de 1967, os atos institucionais foram transformados em dispositivos 

constitucionais e o Congresso Nacional foi reaberto. “Teórica e tecnicamente, não se tratou de 

emenda, mas de nova constituição. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez 

que verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado” (SILVA, 2008, p. 87). 

 

Os militares cassaram mandatos, suspenderam direitos políticos de opositores, 

extinguiram os partidos existentes e criaram o bipartidarismo com a ARENA, partido do 

governo e o MDB, de oposição, os dois sob regulação e controle do governo. Além disso, 

obrigaram funcionários públicos, civis e militares a se aposentarem - alguns foram 

sumariamente demitidos - suprimiram o direito de opinião e de reunião, fecharam centrais 

sindicais e a Une, instituíram a pena de morte por fuzilamento e a censura prévia da imprensa, 

dos livros, das músicas e de toda e qualquer manifestação artística. 
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Os opositores, reunidos em organizações clandestinas, resistiam. Quando seus atos 

eram identificados como crimes contra a segurança nacional estes civis ficavam submetidos à 

corte militar.  Quando “assassinados eram dados como desaparecidos ou mortos em acidentes 

de carro” (CARVALHO, 2007, p. 163). 

 

 Seguindo uma tradição brasileira iniciada por Vargas, enquanto se feria mortalmente 

os direitos políticos e as liberdades civis, ampliavam-se os direitos sociais. Paralelo a isso a 

economia apresentava crescimento e havia uma sensação de melhoria das condições de vida 

dos brasileiros. Assim, foi a posse de um militar liberal conservador na presidência, na década 

de 1970, General Ernesto Geisel, a crise mundial do petróleo e a clara percepção de que os 

anos de crescimento econômico no Brasil estavam próximos ao fim, que desencadeou o 

processo de retorno à democracia, iniciado por ele, levado adiante pelo General João 

Figueiredo, último militar a governar o Brasil e completado com as eleições diretas à 

presidência do país, em 1989. 

 

 Não se tira disso que os movimentos organizados pela sociedade contra o 

autoritarismo não tenham influído na redemocratização do Estado. Mas não há sinais de que a 

oposição tenha se fortalecido a ponto de promover ruptura capaz de promover a 

redemocratização do país sem o pacto negociado com os militares, o que caracterizou a mais 

longa transição de regimes políticos da América do Sul. 

 

O controle permaneceu em mãos militares. Foram eles que determinaram o ritmo, 

lento e gradual, e as diretrizes da mudança. Assim, embora houvesse um clamor social pelas 

eleições diretas, foi através de uma votação no Congresso que Tancredo Neves se elegeu 

presidente da República. A sua morte, antes da posse, provocou instabilidade política. Para 

não haver regressão nas negociações, os civis concordaram em levar à presidência o seu vice, 

José Sarney, um político ligado aos militares. Perceba-se que não havia razão legal para se 

proceder assim, visto que, naquele momento, não havia um presidente legalmente empossado 

para ser substituído pelo vice. Além disso, os civis aceitaram, na constituinte, a ascendência 

do pensamento castrense. 

 

A influência militar na Assembleia Constituinte foi forte o suficiente 

para nos permitir colocar a Constituição brasileira em nossa categoria 

de “uma Constituição criada em circunstâncias altamente restritivas, 

refletindo o poder de facto das instituições não democráticas”. Os 

militares, por meio de uma engenhosa combinação de ameaças e 

lobby, conseguiram eliminar, amenizar ou subverter, a maioria das 
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cláusulas constitucionais que teriam imposto limites à autonomia 

militar (LINZ; STEPAN, 1999, p. 205-206). 

 

 Dessa forma, embora tenhamos um documento constitucional bastante avançado, 

sobretudo em relação aos direitos sociais, esta forte intervenção militar é sentida na 

manutenção do espírito da Constituição anterior, mormente nos artigos que tratam das 

relações entre civis e militares e nas insignificativas alterações sofridas pelos artigos que têm 

por objeto as Forças Armadas e as forças policiais. O mais grave é que os dois últimos 

presidentes, ambos retoricamente defensores de ideais progressistas, adotaram 

comportamento conciliatório sempre que alguma mudança proposta em seus governos atingia 

a sensibilidade militar. 

 

 Na origem deste comportamento está o conservadorismo presente nos poderes 

constitucionais, determinante também da qualidade do regime político brasileiro. “Os 

conservadores, que possuem preferência fixa pela propriedade e segurança, são maioria no 

Congresso Nacional. Eles só concordarão em aprofundar a democracia quando estiverem 

convencidos de que há baixos riscos para seus interesses” (ZAVERUCHA, 2010, p. 73). 

 

 De fato, a adesão às instituições democráticas se dá quando os indivíduos consideram 

que num regime alternativo eles teriam ainda mais prejuízos. Como os interesses dos 

conservadores são atendidos tanto pelos governos autoritários, quanto pelos democráticos, 

eles precisam estar seguros da disposição governamental para defendê-los qualquer que seja o 

sistema. Diferente deles são os militares e os trabalhadores, os primeiros se beneficiam mais 

num sistema autoritário, os outros são os maiores agraciados numa democracia, por isso 

tendem a ser os seus mais fortes defensores.  

 

 Todavia, se no parlamento há uma maioria que não guarda correspondência com a 

maioria na sociedade, de certo teremos uma sub-representação. Isso explica a existência de 

cidadãos de primeira classe, uma minoria privilegiada, que colhem os benefícios legais e os 

de segunda classe, a quem se aplicam os rigores da lei. Com isso os legisladores passam a ser 

vistos como “intermediários de favores pessoais perante o Executivo” (CARVALHO, 2007, 

p. 222). Na busca de amenizar essa má representação ocorre uma aproximação das classes 

populares com o Presidente da República e a instalação de governos populistas. No caso desse 

intento não se realizar sucede o elitismo. 
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 O populismo exige um líder carismático e a aceitação espontânea do seu poder pela 

população. O chefe do Executivo é elevado à categoria de salvador da Pátria, pai dos pobres, 

defensor dos fracos, enfim, um herói de quem não se deve duvidar e a quem não se pode 

questionar. Neste entorno não há um auto-entendimento ético-político nem a construção de 

consenso entre indivíduos privados formando uma vontade democrática a ser atendida pelo 

Estado. Não há direitos conquistados, há favores concedidos. Se algo se torna público é pela 

generosidade de um líder. Foi assim com Getúlio Vargas, é assim com Lula. 

 

 Já no governo das elites há uma apropriação da coisa pública pela minoria. Tal modelo 

convive bem tanto com a democracia política como com o autoritarismo. A política dos 

governadores no Brasil é um claro exemplo do apoderamento do Estado pelos já proprietários 

dos bens privados. 

 

O país tem, com certa frequência, experimentado um modelo ou outro intercalados por 

governos autoritários, civil ou militar. Pensar a forma de governo republicano e liberal 

inserida na atual Constituição brasileira como norma programática traz a responsabilização do 

aperfeiçoamento da prática política. Denominar o país como uma República e um Estado de 

direito é ir de encontro a sistemas ou pressupostos que se impuseram como incontestáveis ao 

pensamento. 

 

Talvez se possa creditar a esta afirmativa a ambiguidade, ou como preferem Linz e 

Stepan, a ambivalência do pensamento político brasileiro. Tem-se constitucionalmente uma 

República, desde 1891, e não se tem a ‘coisa pública’; prova disso está nas constantes 

denúncias de corrupção envolvendo os poderes constitucionais. Da mesma forma, a escolha 

pelo liberalismo é histórica e tem feito avançar na garantia dos direitos políticos, contudo, 

ainda não se alcançou a igualdade perante a Lei e se convive com a divisão de cidadãos em 

classes. Portanto, ou não se tem a exata compreensão dos termos, ou não se acredita na 

capacidade dos brasileiros de construir o país normativamente delineado. Se for ausência de 

entendimento, a prática política mudará à medida que este for alcançado. Se for descrença na 

aptidão nacional é possível pensar em regressão do regime. 
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3. SEGREDOS E PILHÉRIAS: A IRRACIONALIDADE DOS DISCURSOS 

 

 A eleição presidencial de 2010 refletiu as conquistas femininas no campo político 

iniciadas timidamente na era Vargas, com o direito ao voto. Duas candidatas, Dilma Rousseff, 

do PT, e Marina Silva, do PV, ambas ex-ministras do Governo Lula (2002-2010), entraram na 

disputa pela chefia do poder Executivo Nacional. A primeira, com grandes chances de vitória, 

a segunda, com capacidade para construir para o futuro uma nova força política. 

A petista, lançada pelo presidente da República, defendeu a continuidade das políticas 

implementadas pelo seu partido no comando do país. A outra, ex-petista, levantou a bandeira 

do desenvolvimento sustentável e respeito ao meio ambiente. Ao lado deste pendão 

considerado progressista, incluiu nos seus discursos de campanha questões mais 

conservadoras, como a contenção dos gastos públicos e a manutenção da atual política 

macroeconômica.  

 Com elas disputaram Ivan Pinheiro, do PCB; José Maria Eymael, do PSDC; Levy 

Fidélix, do PRTB; Plínio Sampaio, do PSOL; Rui Pimenta, do PCO; Zé Maria, do PSTU e 

José Serra, do PSDB, único entre estes com densidade eleitoral capaz de fazê-lo vitorioso na 

disputa presidencial. Crítico das relações do governo brasileiro com a Venezuela, de Chaves, 

a Bolívia, de Evo Morales, a Cuba, dos Castro e o Irã, de Mahmoud Ahmadinejad, o 

candidato tucano repetiu o discurso pouco convincente de seu companheiro de partido, 

Geraldo Alckimin, quando enfrentou, na campanha de 2006, o presidente da Republica, Luiz 

Inácio Lula da Silva, de que o PT fazia uma política externa ideológica e não pragmática.  

 A candidata do PV também fez críticas à política externa do governo, embora não a 

considerasse de toda equivocada. Marina Silva foi especialmente contra a omissão do Brasil 

em relação aos fuzilamentos de cubanos, opositores do regime dos Castro e da sentença de 

morte, por apedrejamento, a uma iraniana condenada por adultério. Para ela, o Brasil errou ao 

votar contra a aplicação de novas sanções ao Irã, pelo Conselho de Segurança da ONU, e 

apontou para a necessidade do país declarar, com firmeza, as proposições diretoras da 

democracia e da defesa dos direitos humanos (PEIXOTO, 2010; FOLHA.COM, 2010e). 

 Lula, por sua vez, admitiu não conhecer o tratamento dado aos direitos humanos no 

Irã, mas defendeu o respeito à Constituição, às leis e à religião de outros países, ainda que não 

se concorde com os seus procedimentos, e se negou a intervir no caso. Mas durante o período 



71 

 

eleitoral, atendendo a um pedido de Dilma Rousseff, que estava sendo pressionada a tomar 

posição em relação ao caso do apedrejamento, mudou de postura e ofereceu asilo à iraniana 

sentenciada (DIAS, 2010a). A mudança, segundo Maristela Basso, professora de Relações 

Internacionais da USP, deu-se por duas campanhas: a de sua sucessora e a própria a um bom 

cargo, quiçá na ONU (TEIXEIRA, 2010). 

Todavia, a população brasileira não demonstrou preocupação com a aproximação do 

Brasil com estes ou aqueles países, nem com a radicalização à esquerda, denunciada pelos 

tucanos. Também não tiveram o efeito pretendido pelos opositores as sucessivas denúncias de 

corrupção, pois o governo manteve altos índices de aprovação até o fim. Ainda assim, a força 

eleitoral do PSDB fez de Serra protagonista na disputa de 2010, posição que já havia ocupado 

no pleito eleitoral de 2002, partilhando-a com Lula, agora a dividia com Rousseff. E a 

presidenciável do PV, que já vinha atraindo a classe média alta, viu sua popularidade crescer 

com a polêmica da descriminalização do aborto, contida no programa petista e repudiada 

principalmente pelos religiosos, e com os casos de corrupção na Casa Civil, mas jamais se 

constituiu numa ameaça à ida para o segundo turno, caso houvesse, dos outros dois 

candidatos. 

Desde a transição de regimes, são as questões econômicas que determinam os 

vencedores das eleições presidenciais. A redemocratização veio unida à esperança de 

recuperação da economia do país, com ênfase para o importante papel desempenhado pelo 

chefe do poder executivo na condução das mudanças que trariam o almejado bem estar da 

população. 

Os fracassos dos planos de estabilização econômica apresentados ao país nas gestões 

de Sarney, Cruzado, em 1986, e Verão, em 1989; Fernando Collor, Brasil Novo, em 1990 e 

Itamar Franco, Plano de Ação, em 1993, diminuiram a confiança na competência destes 

governos. O primeiro se tornou impopular, o segundo foi retirado do governo num processo 

de impedimento por corrupção e o terceiro, tendo assumido com o afastamento de Collor, 

terminou o mandato contabilizando o sucesso do Plano Real, em 1994, que teve como mentor 

Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, seu ministro da Fazenda. A estabilidade monetária 

alcançada pelo Real deu ao gestor do ministério a vitória no primeiro turno das eleições 

presidenciais de 1994 e 1998 e justifica, em parte, o protagonismo de Serra. 

 De igual forma, a chegada do PT na presidência da República, em 2002, embora se 

diferencie do triunfo do PSDB, pelo capital político do candidato petista, metalúrgico, ex- 
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sindicalista e com uma longa trajetória de disputas pela presidência - 1989, 1994, 1998, 2002 

- somente foi possível pela assunção do compromisso público com as conquistas econômicas 

dos governos tucanos. Com o mesmo discurso, Luis Inácio Lula da Silva, reelegeu-se em 

2006, e dada sua maior identificação com as classes populares trouxe de volta a relação direta 

com o povo, que caracteriza os governos populistas. Mas para o brasilianista e professor da 

Universidade de Oxford, na Inglaterra, Thimoty Power, Lula não assume posturas anti-

institucionais, sendo assim é errado chama-lo de populista (MAIA, 2010). 

O governo do PT também ampliou os programas de distribuição de renda que levou 

milhões de brasileiros a ascenderem socialmente e teve seus mandatos amplamente 

aprovados. Na inquestionável identificação do presidente com o povo e no crescimento da 

renda da população reside a explicação da aprovação do nome da candidata de Lula, estreante 

na política, Dilma Rousseff. 

Explica também a grande adesão à candidatura petista de sindicatos e movimentos 

sociais.  A Federação Única dos Petroleiros oficializou seu apoio à presidenciável num evento 

onde Dilma Rousseff e companheiros do Partido dos Trabalhadores acusaram o governo FHC 

de querer vender a Petrobras e empresas integradas a ela, como a refinaria de Duque de 

Caxias (BRAGON, 2010; MARQUES, 2010a). As privatizações realizadas nos mandatos 

tucanos foram criticadas duramente durante toda campanha. Com isso desejavam, a candidata 

e seus assessores, responsabilizar o tucanato, aos olhos dos eleitores, por dilapidação do 

patrimônio público.  

A CONTAG, uma associação com mais de 20 milhões de trabalhadores rurais sem 

terra, seguiu o mesmo caminho. Declarou seu apoio a Dilma Rousseff e apresentou propostas 

de políticas para serem incluídas no programa do PT, entre elas a desapropriação de terras por 

interesse social e a descriminalização dos movimentos sociais (VEJA, 2010a). A candidata se 

comprometeu com a descriminalização, para ela não há justificativa para se continuar tratando 

os movimentos sociais como se fazia na República Velha; prometeu expandir o atendimento 

do Pronaf para mais de dois milhões de produtores e de ficar sempre atenta às demandas do 

setor (MARQUES, 2010b; FOLHA.COM, 2010f). 

O MST, o maior e mais organizado grupo de trabalhadores rurais sem terra, mesmo 

reconhecendo a política, desfavorável a sua luta, do governo Lula, e a presença de candidatos 

na disputa presidencial, ideologicamente mais próximos ao movimento, também declarou sua 
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preferência pela candidatura de Dilma Rousseff, por entender que os outros partidos foram 

incapazes de atrair as forças populares (FOLHA.COM, 2010g). 

O movimento que não tinha oficializado o seu apoio na primeira etapa da eleição, 

lançou, no segundo turno, um comunicado sob o título “Vamos eleger Dilma Rousseff 

presidenta do Brasil”, que também foi assinado pela Via Campesina e mais 13 movimentos 

sociais, entre eles o Movimento das Mulheres Camponesas, o Movimento dos Pequenos 

Agricultores, a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, o Movimento Camponês 

Popular, a União de Estudantes Afrodescendentes e a Rede Brasileira de Integração dos Povos 

(TOMAZELA, 2010; ESTADAO.COM.BR, 2010c; FREIRE, 2010a; FREITAS, 2010). 

O MST deixou clara a sua posição em relação às candidaturas. Para a organização de 

trabalhadores rurais sem terra, não tendo um projeto decente capaz de beneficiar 

trabalhadores, rurais e urbanos, com uma vida digna, José Serra ameaça e constrói um 

ambiente de animosidade contra eles, tudo para defender latifúndios improdutivos e o 

agronegócio (FOLHA.COM, 2010h). Já Dilma, embora tenha se aliado com forças contrárias 

às demandas sociais, falaria em nome da burguesia mais consciente e da maioria das 

organizações representativas de trabalhadores (ARRUDA, 2010; VIANA, 2010).  

O movimento dos atingidos por barragens, que também assinou o comunicado em 

apoio a Dilma, junto ao MST, a Via Campesina e outras organizações sociais, foi mais 

enfático. Em discurso no Palácio do Planalto o representante, Jocilei Andreolli, relacionou a 

vitória de Serra ao retorno das privatizações e, por isso, declarou seu apoio inconteste a 

candidatura petista para evitar retrocessos no país (IGLESIAS, 2010a). 

Contudo, para especialistas internacionais havia mais semelhanças que diferenças 

entre Rousseff e Serra. Na opinião de Scott Desposato, da Universidade da Califórnia, os dois 

são moderados. A candidata não assumiu claramente sua posição mais à esquerda e o 

candidato não foi enfático quando defendeu o mercado. Para William Smith, professor da 

Universidade de Miami, James Green, professor de história da Universidade Brown, e 

Anthony Pereira, diretor do Kings Brazil Institute, as questões econômicas receberam idêntico 

tratamento dos presidenciáveis, tucano e petista, embora na opinião deste Rousseff 

apresentasse uma tendência mais intervencionista. Quanto à relação com os EUA, segundo 

Pereira, seria mais próxima num eventual governo do PSDB, juízo que compartilhou com 

Lawrence Graham, professor da Universidade do Texas. Assim, o país teria uma boa gestão 
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independente de qual deles se elegesse, é o que defendeu Marshall Eakin, historiador da 

Universidade Vanderbilt (FRAGA, 2010). 

Os outros concorrentes também encontraram muitas semelhanças entre os 

presidenciáveis do PT e do PSDB. Marina Silva do PV afirmou no Programa Roda Viva, da 

TV Cultura, 14/06, que os dois candidatos eram iguais ou muito parecidos, pois possuíam o 

mesmo discurso desenvolvimentista e o perfil de ‘gerentão’. Repetiu as percepção na 

inauguração da ‘casa Marina’, em Fortaleza, 18/07, acrescentando que o Brasil precisava era 

de um estrategista como foram FHC e Lula; em Salvador, onde recebeu o título de cidadã 

soteropolitana da Câmara Municipal, 17/09; no debate promovido pela Rede Record de 

Televisão, 26/09; enfim, durante toda a campanha eleitoral.  

Além disso, acusou Serra de ter reduzido os investimentos nas políticas sociais, 

quando governador de São Paulo. E Dilma Rousseff de ter convivido bem com o tráfico de 

influência e o fisiologismo quando ministra da Casa Civil do governo federal. Embora sejam 

ações bem diferentes, a dele representando o seu descaso com as classes de renda mais baixa, 

a dela o seu desprezo pela natureza pública dos negócios do Estado, as duas têm na sua 

origem o desrespeito ao governo do povo, o que os torna idênticos.  

Plínio de Arruda, do PSOL (NEVES, 2010a) e o metalúrgico e sindicalista Zé Maria 

(NEVES, 2010b), candidato pelo PSTU, ambos fundadores do PT, disseram que os dois 

apresentaram um modelo de desenvolvimento fundado na desigualdade, portanto, ali se 

configurou uma falsa polarização, pois não havia polos diferentes. Este também foi o 

julgamento do presidenciável do PSDC, José Maria Eymael (NEVES, 2010c). 

Ivan Pinheiro, do PCB, defensor de uma revolução socialista, considerou que a única 

diferença entre eles estaria no estilo de administrar o capitalismo, e que a defesa desta ordem 

teria sido decisiva para que os dois fossem escolhidos como candidatos de seus partidos. 

Pinheiro afirmou que a polarização entre os dois desqualificava a democracia brasileira 

(NEVES, 2010d), opinião que dividiu com Levy Fidélix, do PRTB. Para este, o mundo 

político deve ser multipartidário e o Brasil se dirigia para um desastroso modelo de 

democracia (NEVES, 2010e).  

Mas segundo cientistas políticos do Brasil, André Singer, professor da USP e ex-

secretário de imprensa do Governo Lula; Marcos Figueiredo da UERJ e Alberto Carlos 

Almeida, diretor do instituto Análise, as semelhanças entre as propostas dos principais 
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candidatos foram impostas pela sociedade, que descobriu a política como via de alcance às 

mudanças sociais. Os cientistas afirmaram que o Brasil experimenta uma nova era política 

onde as disputas eleitorais apresentam um viés de classe que havia desaparecido e jamais 

possuíra candidatos dotados de tão boa qualidade. Para Almeida a disputa entre PSDB e PT 

deve ocorrer por longo tempo e do confronto de 2010 sairia vitoriosa a candidata petista, no 

que Figueiredo concordou (MACHADO, 2010). 

Em agosto de 2010 a imprensa internacional, através de publicações no Financial 

Times e no The Economist, também se mostrava convencida da vitória de Dilma Rousseff. Em 

Setembro de 2010, foi FHC que reconheceu a possibilidade de triunfo da petista e lamentou a 

oposição ter ajudado na mitificação de Lula (MANGUEIRA, 2010). 

Quanto às propostas, há de se perguntar, quais? Se uma das maiores semelhanças entre 

Rousseff e Serra estava exatamente na falta delas. Isto ficou particularmente claro na ausência 

de programas de governo dos principais candidatos. A do PT e o do PSDB se declararam 

continuadores do governo Lula. A primeira registrou um documento propositivo no TSE para 

logo substituí-lo por uma versão mais moderada. O segundo levou à justiça eleitoral dois 

discursos, que dificilmente serão lembrados. Dessa forma, declarou Francisco de Oliveira, 

professor emérito da Faculdade de Filosofia, da USP, “não há programa nenhum por parte de 

nenhum dos partidos cotados para as posições principais (...) Mais grave: eles realmente não 

têm posições” (OLIVEIRA, 2010).  

Essa também foi a opinião do jornal britânico Financial Times, que atribuiu à falta de 

propostas a popularidade de Lula e ao fato de Serra ter subestimado a sua concorrente 

(MILANESE, 2010). Idêntica foi a posição da revista Veja, que se referiu à atitude dos dois 

concorrentes como pouco caso às exigências da Justiça Eleitoral, que tornou obrigatória a 

apresentação da plataforma de governo com o objetivo de torná-lo transparente (VEJA, 

2010b). 

Era a sexta eleição presidencial após o nascimento da nova democracia do Estado 

brasileiro. Nesse período o país já experenciara a alternância de poder, em 2002, entre as duas 

maiores forças eleitorais existentes no país, PSDB – PT. E no ano de 2010 os candidatos à 

presidência da República destes partidos se enfrentaram novamente disputando 135.804.433 

(TSE) votos, correspondente ao número de cidadãos aptos à escolha de seus representantes e 

indicativo da universalização do sufrágio. 
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Poder-se-ia dizer que, no Brasil, a democracia se achava consolidada, posto que o 

processo de escolha dos governantes está institucionalizado; à oposição são dadas as 

condições  de concorrer aos mais altos cargos da República e o número de votantes abrange 

significativa parcela da população. Contudo, falta-lhes o entendimento esclarecido, tão caro 

ao processo democrático de Dahl. 

A legislação eleitoral colabora com isso quando fixa o início do período eleitoral 

somente após 05 de julho, conforme artigo 36, da Lei nº 9.504, de setembro de 1997, a Lei 

das Eleições, limitando o contato com os eleitores e os debates entre candidatos a menos de 

90 dias do primeiro turno das eleições. As facções podem fazer consultas às suas bases 

partidárias, desde que o cidadão não filiado a elas não tenha acesso. Como esse prazo tem 

sido sistematicamente desobedecido, o número de denúncias, multas aplicadas e recursos 

jurídicos são elevados, pois antes do período estabelecido em lei “tudo o que os atores 

políticos fazem, tendo em vista o processo eleitoral, fica em uma zona escura, vizinha da 

ilegalidade” (COIMBRA, 2010), o que leva à judicialização da eleição. Isso de nenhuma 

forma contribui na formação consciente da opinião.  

Esta situação é agravada pela pouca atenção que os partidos dão na divulgação de seu 

caráter programático e ideológico. Agindo assim não produzem opções nítidas com as quais o 

eleitor possa se identificar e, dessa forma, a representatividade que deveria ser assegurada 

pelo sistema eleitoral fica empobrecida. Numa descrição rasa do contexto eleitoral temos um 

ambiente onde não há debates programáticos, onde as informações são pouco confiáveis, os 

partidos não produzem uma clara orientação ideológica e aos eleitores é negado o direito de 

formar conscientemente seu voto.  

Ao apresentar como plataforma de governo a resolução do PT, para imediatamente 

retirá-la, ou os discursos proferidos na pré-convenção e na convenção do PSDB, a petista e o 

tucano, concorreram ainda mais para o aprofundamento deste estado de coisa. 

O povo pode até assistir, indiferente ou risonho, uma campanha 

presidencial, em que os principais candidatos dão-se ao luxo de não 

discutir um só projeto ou programa de governo (...) Um olhar atento 

para a realidade política, porém, não deixará de notar que a nossa tão 

louvada democracia carece exatamente do essencial: a existência de 

um povo soberano. Iniciamos nossa vida política, sem povo. 

Alcançamos agora a maturidade, como se o povo continuasse 

politicamente a não existir (COMPARATO, 2010). 
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Sem contar que de tal atitude só se pode deduzir que para os dois candidatos o 

comando seria unicamente de seus partidos, quando o que se tem é uma coalizão de facções 

no governo; que não desejavam deixar claro seus compromissos com determinados grupos de 

interesses, para não perder votos dos que buscam objetivos opostos e que os dois não têm 

apenas pouco apreço à opinião do povo, mas também, às instituições. 

 

3.1. O valor prático das ideias como critério da verdade 

 

A análise dos discursos proferidos pelos membros do Congresso Nacional filiados ao 

PT e ao PSDB nos anos que ocorreram eleições, 1998 e 2002, e nos pós-eleitorais, 1999 e 

2003, realizada por Ranincheski e Cordeiro levaram-nas a conclusão que os dois partidos 

valorizam mais os componentes da democracia procedimental. A concorrência eleitoral e o 

estado de direito foram os elementos mais presentes nos pronunciamentos petistas e tucanos. 

Já o interesse geral, o respeito às minorias e a busca pelo consenso social, característicos dos 

processos democráticos participativos, tiveram pouca atenção destes congressistas 

(RANINCHESKI, CORDEIRO, 2008). 

Durante a campanha eleitoral de 2010, o Partido dos Trabalhadores, numa atitude que 

contraria o resultado dessa análise, registrou no TSE plataforma de governo que defendia 

pretensões populares antigas como a taxação das grandes fortunas, a redução da jornada 

semanal de trabalho para 40 horas e a quebra do monopólio das empresas de comunicação. 

Mas horas depois, diante da reação negativa dos setores mais conservadores da sociedade, 

apresentou outro programa à Justiça Eleitoral no qual estes e outros itens foram subtraídos ou 

modificados (SELIGMAN, 2010a). 

O primeiro documento, sob o título “A grande transformação”, que foi aprovado em 

fevereiro de 2010, no congresso do PT, não se desarmonizava apenas com o estudo de 

Ranincheski e Cordeiro, ele também estava em desacordo com o que Dilma Rousseff já tinha 

declarado em relação à jornada de trabalho. Para a presidenciável a redução na carga horária 

dos trabalhadores não é assunto de Estado, porquanto ela não assumiria nenhuma posição a 

respeito do tema (BRAGON, FALCÃO, 2010). Além deste, havia muitos outros pontos que 

constavam no programa do seu partido com os quais ela discordava, confessou a candidata 

(DIAS, 2010b). O documento entregue ao TSE também não levava em consideração as 
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propostas dos outros partidos da coligação “Para o Brasil continuar mudando”: PDT, PSB, 

PR, PC do B, PRB, PTN, PSC, PTC e até as do PMDB do candidato a vice–presidente, 

Michel Temer. Diante de tudo isso os petistas prometeram fazer mudanças no texto (DIAS, 

2010c). 

O novo documento trouxe alterações nas questões de direitos humanos, que deram 

lugar a privilégios para os militares; dele também foi retirada a defesa das relações 

homossexuais nas forças armadas e, embora tenha permanecido com as propostas de 

instalação da Comissão da Verdade e de abrir os arquivos da ditadura militar (1964 – 1985), 

não se posicionou com firmeza em relação ao esclarecimento público dos crimes ocorridos 

naquele período. O coordenador do programa de governo petista, Marco Aurélio Garcia, não 

considerou a alteração do documento um recuo, limitou-se a dizer que uma terceira versão do 

programa seria apresentada, mas não confirmou o retorno destes pontos polêmicos 

(FALCÃO, 2010a). 

A candidata do PV classificou de vexatória a substituição do programa petista. Ela, 

que registrara sua candidatura antes de Rousseff e Serra, já o fez com sua plataforma de 

governo. Num documento intitulado “Juntos pelo Brasil que queremos”, Marina Silva 

apresentou como diretrizes básicas de sua gestão a educação, a economia sustentável e a 

modernização dos programas sociais. Para ela, a revisão feita pelo PT nas suas propostas de 

governo revelou a aliança pragmática feita com o PMDB. Devido a isso, o conteúdo 

programático defendido pelo partido de Rousseff assustou Temer e seus correligionários, que 

impuseram a sua substituição. 

Temer entregou o programa de seu partido e prometeu uma fusão de ideias, incluindo 

as das outras facções. Dessa forma, segundo ele, estaria sendo formado um verdadeiro 

presidencialismo de coalizão, composto pelo ajustamento de opiniões e a construção de 

consensos. Entretanto, havia pontos inconciliáveis nos programas do PT e do PMDB, como 

alertara Marina Silva, entre eles o papel do Estado na economia. A primeira legenda defendia 

a intervenção estatal, a outra advogava maior presença da iniciativa privada. 

Outro tema de difícil conformação dizia respeito às punições por invasões de terras. 

Embora os dois partidos expressassem o desejo de ver as leis que regulam estas questões 

respeitadas, o governo de Lula foi acusado de ser conveniente com os invasores (FALCÃO, 

2010b). Além disso, dado o número de partidos da coligação encabeçada pelo PT, surgiu o 

receio de que divergências entre as propostas individuais, uma vez não harmonizadas, dessem 
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lugar a privilégios às legendas mais fortes e ficassem fora do programa governamental temas 

essenciais às facções (FOLHA.COM, 2010i). Mas Temer estaria lá, caso eleito, para evitar a 

radicalização à esquerda. “Temer é o porta-voz dos medos privados da elite brasileira. Medos 

frequentemente manipulados e transformados em terrorismo político” (MAURÍCIO DIAS, 

2010a). 

Para evitar constrangimentos políticos, a nova versão, intitulada “13 compromissos de 

Dilma com o Brasil”, trouxe propostas genéricas como expandir e fortalecer a democracia 

política, econômica e social. Neste item a presidenciável se comprometeu com a consolidação 

da democracia preservando a autonomia dos poderes constituídos, garantindo as liberdades de 

expressão, de imprensa e religiosa e respeitando os direitos humanos. Prometeu também 

promover a reforma política com a participação popular, com isso esperava fortalecer as 

instituições representativas e corrigir as distorções existentes nos processos eleitorais (FLOR, 

2010a; FALCAO, 2010c; ESTADAO.COM.BR, 2010d).  

Comprometeu-se, ainda, com a erradicação da pobreza absoluta e a redução das 

desigualdades sociais o que, conforme o documento, beneficiaria a todo o conjunto social 

brasileiro. Com o crescimento aliado à expansão do emprego e renda, investindo mais, 

ampliando a poupança, mantendo a estabilidade econômica, o equilíbrio fiscal e o controle 

inflacionário. Com a construção e a implementação de um projeto nacional de 

desenvolvimento; com a defesa do meio ambiente; com a educação para a igualdade, a 

cidadania e o desenvolvimento; com a transformação do país numa potência científica e 

tecnológica; com a universalização da saúde; com a defesa da soberania nacional, 

permanecendo fiel ao princípio da não intervenção, de defesa dos direitos humanos, de luta 

pela paz mundial e o desarmamento. Ainda falando em soberania, obrigou-se a consolidar e 

implementar a nova política de defesa estabelecida em 2009 que prevê o reequipamento das 

Forças Armadas (WARTH, 2010a; DELGADO, 2010a).  Mas fugindo das possíveis críticas 

num momento em que a candidata tinha uma vantagem bastante cômoda, com chances de 

vitória já no primeiro turno, o grupo que elaborou o documento optou por não divulgá-lo 

(FALCÃO, BRAGON, 2010). 

Os eleitores foram às urnas em 03 de outubro de 2010 sem conhecer os detalhes do 

novo programa de governo do PT. Sua divulgação somente aconteceu 22 dias depois, quando 

a candidata disputava o segundo turno das eleições. Tal texto teve a intenção de acalmar os 

ânimos eleitorais que inviabilizaram uma vitória cantada e comemorada na primeira etapa do 

processo eleitoral. Asseverando o fortalecimento das instituições tentou se desvincular das 
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denúncias de corrupção. Aproximando-se das religiões, distanciou-se da proposta de 

descriminalização do aborto e avizinhando-se da imprensa, afastou-se do alvitre de controle 

social da mídia contidas no primeiro documento aprovado no Congresso do PT e registrado 

como plataforma de governo no TSE. 

Além dos 13 compromissos, a candidata Dilma Rousseff também prometeu, em 

documento endereçado às Forças Armadas, manter o serviço militar obrigatório e o sistema 

previdenciário diferenciado desta instituição, a reestruturação da indústria bélica nacional e a 

reorganização das Forças. O candidato José Serra tinha se antecipado na tentativa de se 

aproximar dos militares com uma carta compromisso semelhante, caminho agora seguido pela 

petista, numa clara demonstração de que, embora tenham sofrido os horrores da ditadura, 

qualquer deles que chegasse a governar o país, faria tendo a seu lado os militares (FALCÃO, 

ODILLA, 2010). 

Ainda como pré-candidato, Serra prometera não fazer uma campanha agressiva. Com 

larga experiência em disputa eleitoral, o tucano disse que aproveitaria o período para expor 

suas ideias e mostrar as diferenças entre sua biografia e suas propostas para o Brasil e as de 

seus adversários. 

Na convenção nacional do PSDB, em Salvador, deu inicio à sua estratégia de 

campanha. Lembrou sua militância estudantil, seu exílio no período da ditadura militar, os 

vários cargos públicos eletivos ou não já assumidos, apresentou a marca de 80 milhões de 

votos já recebidos nas eleições que disputou e declarou ter claro a sua ideia de governo e as 

prioridades de sua gestão. 

Enfatizou seu compromisso com a democracia - “um valor permanente e inegociável” 

- com o Estado de direito, com a liberdade de imprensa, com a liberdade de associação para a 

defesa de direitos legítimos, e repudiou aqueles que se deixam usar pelo poder, os pelegos 

sustentados pelo governo.  

Confessou sua crença nos direitos humanos, no Congresso Nacional como arena de 

debates, no valor da Justiça independente e no controle exercido pelos Tribunais de Contas e 

pelo Ministério Público, no patriotismo democrático, nos servidores públicos e técnicos das 

estatais e no homem como corruptor do poder e não o contrário. Serra aproveitou para 

lembrar que o Estado está subordinado à sociedade, não ao governante do momento, que não 

pode ser usado para aniquilar a oposição, nem ter seus cargos loteados.  
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Expressou sua esperança na construção de um país forte, justo e igualitário, onde todos 

tivessem acesso à renda e às oportunidades (ESTADAO.COM.BR, 2010e). Prometeu acabar 

com a miséria absoluta do país ampliando e melhorando o Bolsa Família. E na tentativa de se 

mostrar sintonizado com as necessidades e desejos do povo brasileiro, disse que a escola 

decente, a cidadania das pessoas portadoras de deficiência física, os investimentos, a 

segurança, a recuperação de dependentes químicos, o meio ambiente saudável e a 

prosperidade econômica que a Nação almeja, tudo isso também é desejado por ele. 

Mas o início da sucessão presidencial para o candidato do PSDB foi marcada mesmo 

pela ausência de um plano de governo e pela indefinição do seu companheiro de chapa. O 

candidato somente conseguiu apresentar as diretrizes, programas e ações de sua gestão, no 

caso de vitória, no último dia de campanha. Isso se deu para evitar que suas propostas fossem 

copiadas pela adversária petista como já tinha acontecido anteriormente, segundo Serra. 

O texto intitulado Uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável do Brasil com 

cerca de 280 páginas, continha em torno de 118 propostas para 20 setores, entre elas estava a 

criação dos ministérios da pessoa com deficiência e da segurança pública. Propunha também a 

reavaliação da criação do Pré-Sal e o fortalecimento da Petrobras que, segundo o documento, 

tem sofrido com as investidas ideológicas e partidárias do PT e seus acordos internacionais 

que em nada beneficiam a empresa. Sem falar dos investimentos equivocados, realizados 

apenas para a satisfação dos padrinhos políticos (PORTO, 2010a). 

Além desta e de outras propostas, havia a intenção de oferecer bônus de quinhentos 

reais a cada filho de família carente que concluísse o ensino fundamental; um mil reais para 

aqueles que terminassem o ensino médio e acresceria de vinte reais o valor do Bolsa Família 

para cada beneficiário que fizesse um curso profissionalizante. O salário mínimo passaria de 

quinhentos e dez para seiscentos reais já no início de 2011 e ainda haveria redução de taxas e 

tributos que oneram os salários, sem prejuízo dos direitos já adquiridos pelos trabalhadores. 

Enfim, o documento ampliava significativamente as promessas contidas nos discursos 

entregues à justiça eleitoral no momento do registro de sua candidatura.  

Quanto à escolha do vice, começou com a recusa de Aécio Neves, ex-governador de 

Minas Gerais, também tucano, que preferiu concorrer ao cargo de senador pelo seu Estado. 

Com isso o DEM passou a exigir a indicação do vice, e o senador Álvaro Dias, também 

cotado para formar a chapa ‘puro sangue’ foi preterido em favor do jovem democrata Indio da 

Costa.  
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O candidato a vice é simpatizante da ideia de retorno à monarquia, advoga a 

necessidade de realização de um plebiscito em favor da pena de morte e não aceita que se 

eleve os casos de aborto ao status de problema de saúde pública (MENEZES, 2010a). Além 

do perfil tradicionalíssimo e da juventude, Indio trouxe a experiência de vereador da capital 

carioca e de deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Como parlamentar municipal 

legislou para proibir a doação de esmolas. No Congresso Nacional foi relator da Lei da Ficha 

Limpa, de iniciativa popular. Na campanha foi autor do discurso mais polêmico. “Todo 

mundo sabe que o PT é ligado às Farc, ligado ao narcotráfico, ligado ao que há de pior” 

(MANZO, MARTINS, 2010; TEIXEIRA, 2010b; FRANCO, 2010a).  

Tal afirmativa provocou reações fortes dos opositores, dos aliados e rendeu ampla 

cobertura da mídia. A revista Veja considerou que Indio entrou na briga para “assumir 

polêmicas e não deixar arrefecer discussões que incomodem e desgastem Dilma e o PT” 

(VEJA, 2010c) e acertou no alvo. A revista afirmou que a organização há tempos abandonou 

o projeto político de construir uma sociedade igualitária na Colômbia e hoje se ocupa de 

sequestros, venda de armas a criminosos no Brasil e do narcotráfico. Ainda assim, há duas 

décadas, petistas se mantêm vinculados a ela. Prova disso estaria na participação de membros 

das Farc no Fórum de São Paulo, em 1990, fundado pelo PT para discutir os rumos da 

esquerda após a queda do muro de Berlim; no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, 2001, 

a convite de um deputado petista; no financiamento da campanha de Lula, em 2002, com uma 

oferta de cinco milhões de dólares feita por Olivério Medina e no Ministério da Pesca, 2006, 

através de um contrato que beneficiou Ângela Slongo, esposa de Medina, a pedido de Dilma 

Rousseff (TEIXEIRA, 2010a). 

Já a revista Carta Capital relacionou a fala de Indio a uma estratégia de medo com o 

objetivo de desqualificar o adversário, já que não vê nenhuma novidade na relação de 

organizações de esquerda. Mas utilizando-se da fala de um ex-petista e simpatizante das Farc, 

diz que o PT, em 2002, retirou seu apoio à participação de organizações armadas no fórum. 

Além disso, registra a ida de uma delegação das Forças Colombianas ao Vaticano e dispara 

“não consta que o papa tenha sido acusado de ser simpatizante do terrorismo internacional, 

como ocorreu com Marco Aurélio Garcia, um dos promotores do Fórum de São Paulo” 

(MANZO, MARTINS, 2010).  

Noutra matéria a revista chama atenção para o descaso de Serra com a história da 

organização e sua heróica resistência quando era insurgente, e do interesse do tucano apenas 
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pelas Farc de Uribe e Bush (MAIEROVITCH, 2010). Ainda tratando deste assunto, cobriu a 

visita do presidente colombiano ao Brasil, Juan Manuel Santos, e escreveu sobre a confessada 

satisfação do Chefe do Executivo da Colômbia com a postura do Brasil em relação à 

guerrilha. Segundo a Carta Capital, Santos também teria dito que as Farc devem ser vistas 

como um problema interno e que qualquer intervenção externa deveria ser antes aprovada 

pelo seu governo. Mas que ela não está mais na agenda estatal por ser uma questão 

ultrapassada. A insistência do PSDB em relação ao assunto rendeu a Serra a critica de que ele 

estaria disputando alguma eleição do passado, feita pela revista (CARTA CAPITAL, 

EDIÇÃO 612, p. 22, 2010). 

Serra, sempre que questionado sobre as declarações de Indio, ratificou-as, 

esclarecendo, no entanto, que apesar da convivência do PT com as Farc, que é uma 

organização criminosa, os petistas não estavam envolvidos com isso. Ainda assim, condenou 

a aproximação e disse que o governo brasileiro confundia política externa com política 

partidária. Enfático na afirmação de que a organização colombiana é uma força terrorista e 

ligada ao narcotráfico, o candidato cobrou posição clara do Brasil contra os crimes praticados 

por ela (WARTH, 2010b). 

Aliados também já haviam declarado que o vice, devido a sua falta de experiência, 

exagerara na crítica ao PT e a Dilma. O Folha.com, no entanto, publicou matéria na qual 

afirmava que “embora a coordenação da campanha se exima de responsabilidade pela 

entrevista de Indio (...) seu discurso coincide com a estratégia tucana de lançar dúvidas sobre 

Dilma e o PT, poupando o presidente Lula. Foi o que ele tentou fazer” (FOLHA.COM, 

2010j).  

Indio voltou atrás e confessou que o PT não tem envolvimento com os crimes 

praticados pela organização colombiana, mas o assunto voltava sempre à tona. Para alguns, 

era a ausência de esclarecimento da candidata e do Partido dos Trabalhadores desta ligação 

que patrocinava isso. Para outros, os petistas estariam utilizando esta polêmica para fugir do 

debate eleitoral.  

A candidata Dilma Rousseff criticou o seu concorrente e disse que não esperava que 

Serra descesse tanto o nível da disputa presidencial. Falou da postura desqualificada adotada 

por Indio e creditou à falta de projetos o comportamento de seus adversários. Ainda assim, 

atendendo às exigências do tucano, declarou-se firmemente contra o narcotráfico. Afirmou 

também que nem o PT, nem sua campanha mantêm relações com as Farc, mas que o Brasil 
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pode negociar com a organização em busca da pacificação, se for do interesse do governo 

colombiano (MARQUES, 2010c). 

A presidenciável também negou ter solicitado a contratação de Ângela Slongo, mas 

admitiu que pode ter, como ministra da Casa Civil, assinado pedido de cessão da servidora da 

Secretaria de Educação do Paraná para a Secretaria de Agricultura e Pesca, ligada ao 

Ministério da Pesca. Rousseff condenou o uso eleitoral dessa questão e lembrou que a 

oposição também já recebeu as Farc e, sem muita certeza, disse que FHC já teria se 

empenhando em libertar Medina da prisão (FLOR, 2010b).  

Para Michel Temer, afirmar que Dilma tem qualquer ligação com o narcotráfico era 

muito grave, não havia o menor cabimento, pois a candidata se posiciona claramente contra o 

tráfico de drogas. Quanto a outra declaração de Indio, de que Lula teria aconselhado a 

organização a se tornar um partido político, o vice na chapa petista declarou nunca ter ouvido 

falar nisso, mas caso tenha ocorrido, o presidente estaria indicando um caminho democrático 

para as Farc, demonstrando que não apóia guerrilheiros. Já o vice de Marina da Silva, 

Guilherme Leal, embora tenha declarado não querer entrar na polêmica, admitiu a 

possibilidade de haver relações entre políticos brasileiros de diversas facções e regiões do país 

com o narcotráfico (LOPES, 2010). 

O diretório nacional do PT já aprovara resolução, no inicio de junho de 2010, 

criticando os métodos tucanos e preparando seus filiados para a campanha de baixo nível que 

se estenderia até o final de outubro com a difusão de mentiras e intrigas feita pelos 

adversários. Os petistas, no entanto, continuariam a fazer comparações entre o neoliberalismo 

do PSDB e o desenvolvimentismo do PT. 

As declarações de Indio foram consideradas, pelo presidente do Partido dos 

Trabalhadores, José Eduardo Dutra, como inaceitáveis, mentirosas e gravíssimas. E o PT 

entrou na justiça com três ações, duas contra o vice de Serra e uma contra o PSDB. Na ação 

impetrada no STF o jovem democrata foi acusado de ofender a honra da facção trabalhista. 

Na justiça comum respondeu por danos morais. Já o TSE recebeu pedido de direito de 

resposta no site ‘mobiliza PSDB’ onde foi divulgada a entrevista de Indio na qual ele afirma 

as relações do PT com as Farc, com o narcotráfico e com o que há de pior. 

No TSE o defensor de José Serra sustentou a afirmação do democrata. Para José 

Eduardo Alckimin, não houve ofensa à honra, mas uma crítica à ligação do PT com as Farc, 
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exatamente como as que foram feitas envolvendo o Irã, Fidel Castro e Hugo Chaves.  O 

advogado do PT, Ademar Gonzaga, disse que em sua defesa o PSDB apenas citou as Farc, 

esqueceu-se da ligação com o narcotráfico e com o que há de pior, declarada por Indio. O 

relator do caso, ministro Henrique Neves, julgou procedente a argumentação petista e o TSE, 

por unanimidade, concedeu direito de resposta, que ficou publicado no site ‘mobiliza PSDB’ 

por dez dias. 

Em resposta, o Partido dos Trabalhadores disse que é democrático e sustentado 

exclusivamente pela contribuição de seus filiados e pelos fundos públicos. Declarou suas 

relações com partidos progressistas, socialistas e democráticos do mundo inteiro com fins 

cooperativos e em busca da paz mundial. Postou-se contrário ao terrorismo e à violência 

política fora e dentro do Brasil, por isso tem, através de seus governos Municipais, Estaduais 

e Federal e de integrantes dos Legislativos, combatido com firmeza o tráfico de drogas e o 

crime organizado. Nesse sentido, também tem apoiado, mais que qualquer outro governo, a 

Policia Federal, que tem atuado com eficácia contra organizações criminosas. Além disso, 

reforçou a segurança das fronteiras, criou a Força Nacional de Segurança e o Pronasci, 

programa que está inviabilizando a prática de crimes em lugares antes dominados por 

delinquentes. (FOLHA.COM, 2010l). 

Dilma Rousseff também ganhou direito de resposta na revista Veja, que segundo o 

ministro Henrique Neves, atribuiu veracidade ao discurso de Indio e “se sobrepôs à Justiça 

Eleitoral, que antes de a matéria ser publicada já havia considerado as declarações do vice de 

Serra ofensivas” (FOLHA.COM, 2010m). Num texto semelhante ao publicado no site da 

facção adversária os trabalhistas afirmam que o “repúdio ao narcotráfico, que corrói a 

juventude, atemoriza a população e corrompe a sociedade, é parte constitutiva do ideário e da 

prática do PT desde a fundação do partido” (VEJA, 2010d). 

A revista Veja acatou a decisão judicial, mas nas páginas subsequentes, publicou o 

voto de cada ministro do TSE e a opinião de juristas renomados para mostrar que o direito de 

resposta concedido ao PT criou um grave precedente, pois no julgamento da ação não houve 

questionamentos sobre a fidelidade na exposição dos fatos. 

A Ministra Carmén Lúcia, do STF, não encontrou clareza na ação impetrada, devido a 

isso se posicionou em favor da liberdade de imprensa. O Ministro Aldir Passarinho Júnior, do 

STJ, reconheceu a matéria como essencialmente jornalística. E Marco Aurélio Melo, também 
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integrante do STF, disse que a matéria estava fundada em dados concretos do passado. Os três 

votaram contra o direito de resposta. 

Os Ministros Ricardo Lewandowski, Henrique Neves, Hamilton Carvalhido e Arnaldo 

Versiani acolheram a solicitação do PT. O primeiro defendeu coerência com o julgamento de 

Indio da Costa por ter infringido o artigo 58 da Lei das Eleições, que diz “a partir da escolha 

de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou 

coligação atingidos (...) por afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social”. Neves disse que a 

publicação não apenas informou, ela também decidiu se havia inverdade, calúnia, injúria e 

difamação. Carvalhido identificou a existência de outras matérias em que a relação com as 

Farc, não como forças revolucionárias, mas com os seus narcoterroristas foi amplamente 

divulgada. Considerou, então, que o legítimo exercício e o abuso da liberdade de imprensa se 

encontravam separados por uma linha bastante frágil. E Versiani, último dos ministros a ter 

seu voto divulgado, declarou ter a revista feito um juízo de valor antecipado. 

 

Os juristas Miguel Reales Júnior, Carlos Velloso, Paulo Brossard e Antônio Claudio 

Mariz de Oliveira se manifestaram contra o direito de resposta, já que não houve difamação, 

tendo a publicação apenas informado fato já amplamente divulgado. Na mesma linha se 

posicionaram Ives Gandra Martins, Célio Borja e Rui Reali Fragoso; para estes, a revista 

cumpriu o seu papel de informar quando aprofundou a discussão sobre fato público e emitiu a 

sua opinião.  E para Oscar Vilhena Vieira “este caso confirma uma tendência de restrição ao 

direito à informação e à liberdade de expressão no Brasil” (VEJA, 2010e). 

 

3.2 PT, a mídia e os conflitos discursivos  

 
Hegemônica, sem controle público, a grande imprensa impõe a ditadura midiática, 

desrespeita leis e a Constituição, cria e destrói reputações, assumiu o papel de partido do 

capital atuando em duas frentes, na defesa da ideologia pró-mercado e na busca pelo lucro. 

Assim, sua democratização é defendida como estratégia para o alcance do direito a uma vida 

digna para os trabalhadores e, principalmente, para se avançar no processo democrático do 

país. Essa era a razão confessada dos trabalhistas ao defender o controle social da mídia, 

tratado por ela, como um projeto de controle pelo Estado, inclusive de conteúdo, dos meios de 

comunicação.  
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 Durante o processo eleitoral de 2010, as discussões se acirraram. A imprensa não 

poupou os defensores da ideia, e as críticas da esquerda somadas às agressões do presidente 

da República à mídia, adicionadas a ironia do presidente do PT ao comentá-las, mostraram o 

clima de animosidade entre o governo, seus seguidores e as empresas de comunicação. 

Ambiente que a candidata Dilma Rousseff reconheceu impróprio para um país democrático. 

 Convidada a assinar documento se comprometendo com a liberdade de expressão, a 

presidenciável petista esteve no 8º Congresso Brasileiro de Jornais, no Rio de Janeiro. 

Rousseff aproveitou a ocasião para deixar clara a sua posição em relação ao assunto. Enfática, 

disse que o som das críticas lhe era milhões de vezes mais agradável do que o silêncio 

imposto por qualquer ditadura (GASPAR, 2010). 

Marina Silva e José Serra também subscreveram o documento. Durante sua 

permanência no evento, o tucano disparou críticas à TV Brasil, criada, segundo ele, para 

servir de cabide de emprego para jornalistas que estariam a serviço do PT. E acusou o 

governo de tentar cercear a imprensa usando o aparelho estatal para fazer pressão econômica, 

chantagem e patrulhamento das atividades dos profissionais do jornalismo. Denunciou 

também as conferências como a de comunicação, direitos humanos e cultura, financiadas pelo 

Estado e que teria firmado propostas para controlar a mídia. Insistiu, o candidato do PSDB, 

que aquilo que ali foi decidido não representava a opinião do povo brasileiro, expressava tão 

somente a visão dos petistas. 

 Franklin Martins, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, 

desqualificou as críticas de Serra e disse que nem jornalistas, nem empresas de comunicação 

jamais sofreram qualquer tipo de constrangimento por parte do governo Lula. E que a 

inoportuna acusação do candidato tinha o poder de arranhar a imagem do Brasil no exterior. 

Para ele, a imprensa no Brasil apura, publica e opina, quando quer e como deseja e todos os 

brasileiros testemunham isso (NOSSA, 2010a). Já a diretora presidente da EBC, Tereza 

Cruvinel, responsável pela gestão da TV Brasil, estranhou as declarações do candidato tucano, 

já que o mesmo tinha participado da programação do canal e teve a oportunidade de observar 

a cobertura isenta que a empresa faz da campanha. 

Para o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, a defesa de Franklin Martins contraria 

discurso anterior do ministro, no qual ele teria confessado publicamente ser partidário da tese 

de controle da mídia. O tucano afirmou ainda, que a liberdade da imprensa no Brasil não é 
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obra do governo do PT, pelo contrário, ela resultou da rejeição do povo brasileiro às ameaças 

à liberdade de expressão (CAITANO, 2010). 

Estava correto o tucano ao afirmar que o ministro-chefe da secretaria de comunicação 

do governo Lula era favorável à regulação do setor, tanto assim que viajou à Europa para 

conhecer o modelo regulatório de alguns países. Contudo, para Martins, falar em ameaça à 

liberdade de imprensa no Brasil, era ideologização. A ideia defendida é de que uma agência 

reguladora organize o setor, inclusive fiscalizando o conteúdo, que na sua composição deverá 

ter, de forma equilibrada, produções regionais, independentes e nacionais, disse ele. 

Com tantos ataques ao governo, os ministros foram convocados a darem respostas. 

Luis Dulci, Secretário Geral da Presidência, emitiu nota à imprensa na qual rebateu as críticas 

e acusou Serra de ser elitista e contra a influência popular nos negócios do Estado. A nota 

declarou, com firmeza, que o candidato do PSDB, ao criticar a participação do povo na 

política, mostrou-se preconceituoso e pouco reconhecido com as conquistas da sociedade e 

com o papel positivo desempenhado por ela no fortalecimento da democracia representativa 

(SCINOCCA, 2010). 

No lançamento da TVT, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do 

Campo, o presidente da CUT, Artur Henrique, comprometeu-se com a eleição de Dilma e 

com a luta contra ideias preconceituosas ainda presentes em setores da sociedade brasileira. 

Presente no evento, o Presidente da República lembrou que entregou o pedido de concessão 

desse canal há vinte e três anos atrás, quando era deputado, e que a tarefa mais difícil foi 

vencer o processo burocrático. Agora era hora de provar competência atraindo audiência para 

a TVT, que deve servir a todos os trabalhadores brasileiros (WARTH, 2010c). 

Iniciativas como esta levaram a grande mídia a se sentir ameaçada. Ela se ressente 

com a chegada de governos de esquerda na América Latina, historicamente ligados às classes 

populares, e com a semelhança nas propostas defendidas pelos grupos próximos ao governo 

Lula com o que foi proposto no 1º Encontro Latino-Americano de Jornalistas contra o 

Terrorismo Midiático, e que gerou o fechamento de empresas privadas na Bolívia, Equador, 

Argentina e Venezuela, dando lugar à rede estatal e aos veículos comandados por movimentos 

sociais. Devido a isso, o tema tornou-se central no 8º Congresso Brasileiro de Jornais no Rio 

de Janeiro. E a presidente da ANJ, Judith Brito, apesar de considerar sólida a democracia 
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brasileira, confessou sua preocupação com a existência de grupos, ainda que minoritários, 

contrários a livre manifestação da opinião. 

O assunto também ganhou espaço nos jornais e revistas. A Veja afirmou que a 

estratégia petista consistia, em primeiro lugar, tornar sem crédito toda publicação que não 

tivesse o aval do governo; depois, inviabilizar o exercício da imprensa livre apoiando leis que 

minem as fontes privadas de seu funcionamento; por último, buscar a hegemonia cultural, 

apoiando veículos de comunicação controlados pelo partido, sendo a TVT um exemplo. Além 

disso, o governo Lula despejou milhões de reais nas pequenas emissoras de rádio distribuídas 

pelo país e estas só podem falar bem dele (CABRAL, 2010a). 

Martins, ministro da comunicação, admitiu que parte da verba publicitária do Estado 

foi distribuída entre as rádios existentes em cidades com mais de 20 mil habitantes. Afirmou 

também, que critérios técnicos orientaram essa distribuição e negou que o governo estivesse 

comprando apoio. Para ele, a imprensa estava trilhando rumo errado ao tentar dirigir o destino 

do país, pois agindo assim, tornav-se setor de partido. E ainda que isso não lhe seja proibido, 

ela pode perder leitores, porque o Brasil mudou para melhor e as pessoas estão vivendo essa 

melhora, não reconhecer isso é ir de encontro ao que elas estão sentindo (MARINHEIRO, 

2010). 

Melhor seria dizer que tem um partido, que tem um candidato, confessar suas 

preferências, deixar de simular neutralidade, esta era a postura que a mídia deveria assumir na 

opinião de Lula, porque falar em ataques do seu governo à liberdade de imprensa era um 

absurdo. O Presidente da República pôs em dúvida a existência, no mundo, de alguma nação 

que goze de tanta liberdade de imprensa quanto o Brasil. A afirmação teve a intenção de negar 

a interferência do governo na produção ou não de notícias. Ele também fez questão de, 

subliminarmente, apontar para a existência de censura por parte das famílias que dominam a 

área de comunicação no país (FOLHA.COM. 2010n). Gozando de um alto índice de 

popularidade, Lula prometeu derrotar os tucanos e os veículos de informação que agem como 

partido político e lembrou que o povo reconhece quando estão mentindo porque não há mais 

massa de manobra no Brasil. 

O Presidente disse ainda, que a imprensa brasileira não gosta de receber críticas já que 

ao fazê-las, você se torna autoritário. Mas para ele, a qualidade das notícias que veiculam é 

tão ruim que se os donos lessem seus jornais e suas revistas em determinados dias, até eles 



90 

 

ficariam envergonhados com o que se estava escrevendo. Por sorte o brasileiro adquiriu 

tamanha consciência que se tornou capaz de diferenciar o bom do mau jornalismo.  

Essa foi também a opinião de D. Demétrio Valentini. O religioso apontou como fato 

relevante ocorrido no período eleitoral, a independência da opinião pública, do que noticiam 

os veículos de comunicação, e recordou que outras eleições tiveram seus rumos mudados pela 

ação da imprensa. Agora “a boa notícia é que o povo se mostra disposto a tomar posição e 

assumir o seu destino de maneira soberana e responsável” (VALENTINI, 2010).  

A má qualidade das informações veiculadas pela imprensa, aventada por Lula, recebeu 

confirmação também na análise do Padre Paulo César Nunes de Oliveira que, observando o 

seu comportamento durante a campanha de 2010, viu semelhança entre o julgamento feito 

pelos algozes de Jesus e o realizado pela mídia brasileira. E só pôde concluir que a ferrenha 

batalha travada para eleger o próximo presidente tinha como razão os vantajosos contratos 

publicitários. 

A uma semana das eleições, a grande mídia parece ter copiado a 

estratégia dos carrascos de Jesus. Jornais, TVs e revistas se alinharam 

como “um exército em ordem de batalha”. Fabricam notícias, 

elaboram denúncias, manipulam imagens, distorcem realidades. 

Acusa, julga e condena. Não existe direito de defesa, de resposta. Não 

há um confronto de versões. Só se ouve um lado: o acusador. A 

internet, uma promessa de debate, transformou-se no veículo de maior 

disseminação de calúnias. A cada dia, milhares de e-mails anônimos 

circulam pela rede, carregados de informações duvidosas. 

A maneira que a grande mídia tem se comportado é extremamente 

perigosa. Seus donos querem, a todo custo, eleger o próximo 

presidente da República. Mesmo que para isso tenham que lançar mão 

dos mais espúrios argumentos. Por isso, manipulam e ditam os rumos 

do debate eleitoral colocando temas que favorecem ao seu grupo 

político. Apoiada no discurso da liberdade de expressão, a grande 

mídia está impondo uma nova forma de ditadura. O cenário me lembra 

o Chico: “atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra 

qualquer momento, ver emergir, o monstro da lagoa” (OLIVEIRA, 

2010). 

Contudo, Alejandro Aguirre, presidente da SIP, uma entidade que reúne 1.300 jornais 

com a missão de defender as liberdades de expressão e imprensa nas Américas, considera um 

equívoco ter o governo Lula como democrático. Para ele, a relação do Brasil com Cuba e os 

projetos de lei encaminhados ao Congresso com o objetivo de atingir a liberdade de informar 

e o direito de ser informado, são sinais da fragilidade da democracia brasileira. A opinião de 
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Aguirre vinha sendo ratificada pelos números da Repórteres Sem Fronteiras. A instituição tem 

classificado países, tendo como critério a liberdade de imprensa, e registrou queda do 

indicador, no Brasil, desde o início do Governo Lula, em 2002: o país que ocupava a 54ª 

posição, caiu para a 71ª da lista (GASPAR, 2010). Porém, antes da 2ª etapa do pleito eleitoral, 

divulgou o resultado de uma nova investigação e o país ascendera 13 pontos no ranking 

mundial de liberdade de imprensa e agora ocupava o 58º lugar. A evolução da legislação, 

decisões do judiciário, como a revogação da lei que proibia caricaturas de políticos, o fato de 

a imprensa não ser alvo de atos violentos e o poder público estar mais sensível em relação a 

necessidade de acesso a informações foram os pontos que levaram o Brasil a uma melhor 

colocação (CAMERA, 2010). Ainda assim, continuava abaixo da posição que ocupava antes 

do PT chegar à presidência. 

Partidários do governo não acreditaram nessas análises. Em diferentes países a 

imparcialidade dessa organização tem sido questionada por partidos, sindicatos, veículos de 

imprensa e associações profissionais de jornalistas. Recentemente a revista Carta Capital 

informou que seus métodos foram considerados incompatíveis com a ética do jornalismo pela 

UNESCO e por isso a RSF teria sido retirada da lista de Ongs a ela associada (CARTA, 

2012).  

A organização emitiu documento desementindo esta informação e no seu relato conta 

que na última sessão do Conselho Executivo da Unesco, de 27 de fevereiro a 10 de março de 

2012, em Paris, pleiteou passar de estatuto consultivo a estatuto associado, entretanto não 

logrou êxito. O bloqueio das delegações da Venezuela, Cuba e China se tornou um 

impedimento intrasponível à sua pretensão. Esclarece, no entanto, que permanece contando 

com a confiança da UNESCO. 

Mais recentes ainda são os números da organização americana Committee to Protect 

Journalists que classifica o Brasil em 11º lugar na lista de países nos quais os crimes contra 

jornalistas não são solucionados. E o mais grave, dos 20 casos ocorridos a partir de 1992, 

mais de 50% tem como suspeitos agentes do Estado e a maioria das vítimas se dedicavam a 

investigar denúncias de corrupção (LUPION, 2012). Dessa forma, não apenas os discursos 

dos opositores e da própria mídia podem causar desgaste na imagem do Brasil no exterior, os 

resultados das análises de organizações internacionais também o fazem.  

Contudo, a julgar pela lista divulgada, não há significativa diferença no número de 

assassinatos de jornalistas que ficaram impunes nos governos FHC e Lula, 9 e 8 
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respectivamente, nem há indícios do envolvimento da gestão deles com os crimes, nem da 

deterioração das condições de trabalho destes profissionais por ação direta do governo federal, 

talvez por omissão. Com exceção do ano de 1995, quando quatro profissionais foram mortos, 

nos outros anos registrou-se um (1994, 1997, 2000 e 2007), ou dois casos (1998, 2002, 2003 e 

2004). E nos anos 1996, 1999, 2001, 2005, 2006, 2008 e 2009, nenhum registro foi feito. 

 No processo eleitoral de 2010, como desejou Lula, parte da mídia brasileira tomou 

posição clara contra ou a favor da candidatura governista através de seus editoriais, dessa 

forma abriram mão da imparcialidade; todavia, este é um valor exigível, como parece 

defender o Padre Paulo César Nunes de Oliveira? O doutor em Direito do Estado, Pedro 

Estevam Serrano, entende que a mídia impressa e a internet atendem regime jurídico diferente 

de rádios e TVs. Os primeiros são de titularidade privada e, portanto, gozam de ampla 

liberdade de expressão, limitada apenas pelo respeito à honra e à imagem alheia. E “o dever 

de pluralismo de opiniões, a nosso ver, nos veículos de mídia impressa ou virtual é inexistente 

mesmo no plano ético”, diz Serrano. Seu controle é realizado pelos leitores e por outros 

veículos, portanto, não se submete a verificação jurídica, ou seja, a imparcialidade não lhe 

pode ser exigida juridicamente. Entretanto, deixar clara sua intenção, suas preferências, é uma 

exigência ética. Os outros são concessões públicas de serviços, que passam a ser prestados por 

particulares, mas a titularidade permanece do Estado. Assim sendo, estão obrigados a 

apresentarem os fatos o mais próximo da realidade possível e devem garantir a pluralidade de 

opiniões. E ao Estado cabe, tão somente, a função de garantir as liberdades de expressão e de 

imprensa, estando vedada qualquer forma de censura à atividade jornalística (SERRANO, 

2010). 

 De resto é entender que a democracia é um regime político propício a conflitos, que 

sofrem soluções por ação das instituições. Se estas são respeitadas e a conversa continua a 

existir, por mais eloquente que sejam as falas, por mais exageradas e muitas vezes 

inadequadas, o fato é que se continua atuando dentro das regras do jogo democrático. 

 

 3.3 Imprensa e Governo Lula: denuncismo e verborragia 

 

A ampla aceitação dos governos Lula, além de se ancorar no crescimento da renda das 

classes menos favorecidas, no enorme volume de lucro das mais abastadas e na identificação 

do Presidente com a classe trabalhadora, teve a ajuda de uma oposição desarticulada e incapaz 
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de apresentar ao país um modelo de desenvolvimento alternativo. Mesmo porque, a gestão 

petista, embora negue, deu continuidade à tucana, adequando-a às novas conjunturas local e 

mundial. Na presença de uma débil oposição, Lula não encontrou dificuldades para aprovar 

no Congresso as medidas que, a seu juízo, fossem necessárias à condução do país.  

A evidente fragilidade oposicionista impeliu parte da mídia a usar sua significativa 

influência social contra aquilo que julgasse ser prejudicial à sua atividade. Conscientes de que 

o projeto político petista não lhes traria vantagem, esta parcela do setor de comunicação 

adotou o discurso de defesa da democracia e passou a investigar e publicar denúncias contra o 

governo ou contra grupos ligados a ele, a ponto do Presidente da República identificar seu 

comportamento ao de um partido político e os partidários deste adjetivarem-no de denuncista. 

Não tinha iniciado ainda o período eleitoral de 2010 e a suspeita de que integrantes da 

equipe da pré-candidata Dilma Rousseff estariam interessados na montagem de um dossiê que 

reunisse informações sobre José Serra, capazes de prejudicar sua campanha, foi denunciada 

pela revista Veja. A esta acusação, somou-se a de quebra de sigilo fiscal de familiares do 

candidato do PSDB e de pessoas ligadas a ele politicamente, feitas inicialmente pelo jornal 

Folha de São Paulo. O loteamento dos cargos públicos e o uso da máquina estatal em 

benefício do Partido dos Trabalhadores e em prejuízo dos seus adversários configurava, para 

os denunciantes, o aparelhamento do Estado. 

Durante a campanha, a descoberta, pela revista Veja, de um esquema de corrupção na 

Casa Civil do governo federal, comandado pela Ministra Erenice Guerra, sucessora e amiga 

de Dilma Rousseff, recebeu atenção especial da mídia e parecia destinado a abrir enorme 

fenda entre a campanha e a vitória da petista, algo que, posteriormente, não se confirmou. 

Acusado de fisiologismo, o governo e seus partidários passaram a responder às críticas com 

ataques aos opositores e à mídia. A esta coube diversas adjetivações, entre elas a de golpista; 

para aqueles, o título de defensores das elites, malversadores do patrimônio público e 

udenistas, numa referência à UDN, partido que fez oposição sistemática a Vargas e participou 

ativamente da deposição de João Goulart, contribuindo com o golpe militar de 1964. 

A suposta tentativa da ala petista mais radical de compor uma equipe para espionar 

adversários e até partidários, abortada pelo comando da campanha de Rousseff e tornada 

pública pela revista Veja, iniciou o processo de desgaste do governo e de sua candidata, 

almejado pelos opositores. Diante de tal notícia, políticos do PSDB previram o acirramento da 
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disputa e os trabalhistas correram para por um ponto final nesta história. A tarefa deles se 

mostrou inglória, pois havia interesse da oposição na manutenção desse discurso, e a mídia 

passou a reproduzi-lo diariamente. E o fez de tal forma, que a quebra de sigilo fiscal foi tema 

de mais de 500 matérias, no período de junho a outubro de 2010, e as denúncias de corrupção 

na Casa Civil foram relatadas em cerca de 230 reportagens, nos meses de setembro e outubro 

do mesmo ano, nos veículos usados como fonte nesse estudo. 

Onézimo Sousa, delegado federal aposentado, concedeu entrevista a Veja e contou que 

tinha sido consultado sobre um sistema de segurança capaz de descobrir o responsável pelos 

vazamentos de informações da campanha de Dilma. Além disso, deveria acompanhar passo a 

passo o ex-governador de São Paulo e o deputado do PSDB Marcelo Itajiba, tratado como 

chefe da espionagem tucana. Os contratantes estavam interessados em saber tudo sobre eles, 

sobretudo algo que pudesse ser utilizado contra o candidato tucano no período eleitoral. 

No encontro com Luiz Lanzetta, dono da Lanza Comunicação, que tinha sob sua 

responsabilidade o setor de comunicação da pré-campanha do PT, Sousa ficou sabendo que 

receberia 1,6 milhões de reais, em parcelas de 160 mil reais mensais para montar uma equipe 

de espionagem, que ganharia em torno de 15 a 30 mil reais. Todas as despesas seriam pagas 

por Benedito de Oliveira Neto, dono de uma gráfica que teve seu faturamento 

significativamente acrescido no governo de Lula, e da Dialog, empresa de eventos que faturou 

40 milhões de reais entre 2008 e 2009, em contratos com o governo federal. Além de Lanzetta 

e Benedito de Oliveira Neto estava presente nesta reunião o jornalista Amaury Ribeiro Junior, 

conhecido pelo seu talento investigativo, segundo a revista Veja (JUNIOR, PEREIRA, 

2010a). 

Logo após a matéria ser publicada, o pré-candidato tucano, José Serra, responsabilizou 

Dilma Rousseff pela suposta produção de dossiês em sua pré-campanha. O PT decidiu então 

interpelá-lo judicialmente por esta declaração. Para a cúpula petista era inadmissível que um 

candidato a Presidência da República se ocupasse em fazer acusações infundadas. O 

presidente do PSDB, Sérgio Guerra, considerou que sendo eles os devedores das explicações 

tal atitude se configurava no “cúmulo da inversão ética” (FOLHA.COM, 2010o).  

Ignorando as vozes contrárias, a ação foi ajuizada no Fórum da Barra Funda, em São 

Paulo, pedindo esclarecimentos ao tucano sobre suas acusações. Não sendo obrigado a dá-los, 

Serra a ignorou. Já o deputado do PSDB, Marcelo Itajiba, protocolou denúncia crime na 
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polícia federal contra membros do comitê da presidenciável petista, por formação de 

quadrilha, quebra de sigilo fiscal e bancário e por espionagem. Tal atitude foi motivada pela 

acusação, vinda do PT, de que ele estaria comandando um grupo responsável pela produção 

de dossiês na campanha presidencial do seu partido, algo que jamais foi provado.  

Lanzetta desmentiu o delegado federal, sua versão foi sustentada por Amaury Ribeiro 

Junior e Benedito de Oliveira Neto e publicada pela revista Carta Capital. Segundo ele, 

apenas teria feito uma consulta a Sousa sobre a possibilidade de montar um esquema de 

segurança interna no comitê que evitasse vazamentos e descobrisse os responsáveis por ele. 

Para isso o profissional de segurança teria indicado um sistema de contraespionagem pelo 

qual cobraria 180 mil reais por mês. 

Contou ainda que o policial aposentado chamou a atenção deles para o fato de ser 

antipetista para, logo em seguida, comentar sobre dossiês que estariam sendo produzidos por 

uma equipe, chefiada por Itajiba, contra pessoas da base do governo Lula. Procurado, Sousa 

reafirmou tudo que tinha dito a revista Veja e desmentiu ter citado o deputado do PSDB, 

Marcelo Itajiba. Disse, também, que não ofereceu nenhum serviço à equipe petista, eles é que 

teriam proposto um serviço indecente com o qual ele não quis se comprometer. Apesar disso, 

a Carta Capital afirmou não existir dossiê. O material copiado do computador de Amaury 

Ribeiro Júnior que teria levantado esta suspeita seria um livro no qual o jornalista estava 

trabalhando, cujo tema são as tramas e enredos que não vieram a público nas privatizações do 

governo de FHC (FORTES, 2010). 

Convocado a depor na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, do 

Congresso Nacional, Onézimo Sousa repetiu o que já tinha falado às revistas. Como não havia 

ninguém filiado ao PT envolvido na trama e Dilma Rousseff ao tomar conhecimento dela a 

teria imediatamente desautorizado, o caso parecia encerrado. Contudo, uma denúncia feita 

pela Folha de São Paulo responsabilizando a campanha petista pela quebra de sigilo fiscal e 

bancário do vice-presidente do PSDB e ex-secretário geral da Presidência no governo FHC, 

Eduardo Jorge, (KRAUSE, RIBEIRO, 2010) alimentou a versão oposicionista de uso de 

informações obtidas ilegalmente como arma eleitoral. Para Marina Silva era inaceitável que 

alguém a fim de se eleger presidente da República quebrasse as regras do Estado democrático 

de direito. Não era possível para a sociedade confiar que tal pessoa, ao assumir o cargo, 

passasse a respeitá-las (NUBLAT, 2010a). 
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A Folha de São Paulo teve acesso à documentação. Tratava-se de cinco declarações de 

Eduardo Jorge, referentes aos anos de 2005 a 2009, em cujas páginas, segundo o jornal, teria a 

seguinte afirmação, “estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. 

Informações protegidas por sigilo fiscal”. Deduziu-se, portanto, que os dados teriam saído 

diretamente da Receita Federal (SOUZA, 2010a). 

O PSDB protocolou requerimento convidando Otacílio Cartaxo, secretário do órgão, 

para depor na Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, sobre a quebra de sigilo fiscal 

do tucano EJ, como é chamado pelos seus correligionários, e o senado aprovou. O PT, logo 

após tomar conhecimento, através dos jornais, emitiu nota se isentando de qualquer 

responsabilidade no ato e solicitou à Polícia Federal abertura de inquérito para apurar suas 

veracidade e autoria.  

Dilma rebateu, com veemência, a tentativa de envolver a equipe de sua campanha com 

a violação dos dados. As lideranças petistas acusaram a oposição de estar criando factóides e 

propagando-os na mídia; Lula, por sua vez, responsabilizou a Corregedoria do Fisco pelo 

esclarecimento do caso. Além disso, afirmou que os dados da Receita Federal devem ser 

inacessíveis, inclusive para o Presidente da República, de forma que se ele os solicitar deve 

ser denunciado. Logo após a Corregedoria do órgão ter iniciado as investigações, a servidora, 

Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva, que chefiava uma unidade do Fisco, em Mauá, 

na grande São Paulo, foi exonerada do cargo como suspeita de ter feito acesso imotivado aos 

dados de EJ (CARTA CAPITAL, 2010b). 

O fato é que a violação de dados da Receita Federal tinha se tornado corriqueira, 

segundo relato publicado na revista Veja. Em 2009, dados do Banco Santander, da montadora 

Ford, da Bovespa foram divulgados, e os da Natura, empresa do candidato a vice-presidente 

na chapa de Marina Silva, do PV, Guilherme Leal, foram acessados injustificadamente. 

Anteriormente o PSDB também teve informações sigilosas expostas, quando da investigação 

feita nas contas dos sete mais importantes partidos motivadas pelas denúncias do ‘mensalão’. 

O partido exigiu abertura de sindicância e, apesar de ter sido identificado o responsável pelo 

vazamento, o auditor Julio Severino Bajerski, candidato em 2004 ao cargo de vereador, pelo 

PT, da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, a versão de que a pasta, com 

documentos que continham estas informações, havia sido esquecida em um táxi foi suficiente 

para isentá-lo da responsabilidade do ato criminoso. Devido a isso, o partido oposicionista 

temia que o novo caso tivesse o mesmo desfecho (MELLO, D’ELIA, 2010). 
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Essa recorrente prática criminosa foi confirmada pela investigação da Corregedoria da 

Receita.  Além de Eduardo Jorge, tiveram suas declarações de renda impressas, na unidade do 

Fisco de Mauá, o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, o ex-diretor da Previ, Ricardo 

Sérgio, e Gregorio Marin Preciado, primo de Serra. Mas segundo informações do setor 

responsável pela elucidação do caso, não foram somente pessoas ligadas a Serra que se 

tornaram alvo desta infração: a apresentadora da TV Globo, Ana Maria Braga, e os donos das 

Casas Bahia, Samuel Klein, Maria Alice Pereira Kelin e Raphael Oscar Klein, faziam parte de 

uma lista de 2.950 vítimas. Com isso a tese de que os dados teriam sido violados por 

motivação política não encontrava sustentação, foi o que afirmou o Secretário da Receita, 

Otacílio Cartaxo, fala reproduzida pela candidata do PT, lideranças petistas e seus partidários. 

Suspeitava-se agora que havia um esquema de vendas de dados sigilosos em Mauá. A analista 

do Fisco, Antonia Aparecida Neves Silva, e as servidoras cedidas do Serpro à agencia de 

Mauá, Adeilda Ferreira dos Santos e Ana Maria Caroto Cano, passaram a ser as principais 

suspeitas. 

Todavia, o uso de dossiês, pelo PT, para constranger adversários ou minar suas 

possibilidades de vitória em eleições foram relatados a revista Veja por ex-integrantes de 

grupos que atuavam no submundo da política, recolhendo informações, juntando documentos 

ilegalmente e até criando factóides. Wagner Cinchetto disse que atuou com um grupo de 

sindicalistas na eleição de 2002 para inviabilizar a candidatura de adversários de Lula, entre 

eles Roseana Sarney, Ciro Gomes e Garotinho. Segundo Cinchetto, eles estiveram envolvidos 

com a invasão da Lunus e a descoberta de 1,34 milhões de reais, quantia que a política 

maranhense não soube explicar de onde vinha e que acabou com as suas chances de concorrer 

ao cargo de Presidente da República. Ciro Gomes também aparecia bem nas pesquisas, mas já 

havia um dossiê sobre seu vice, o Paulinho da Força Sindical, usado para fazer ameaças com 

o objetivo de desestabilizar o candidato a presidente. Por fim, o material chegou à imprensa e 

os resultados das análises de intenções de votos mostraram a queda do cearense. Como nessas 

operações eram utilizados documentos internos do governo, os tucanos apareciam como os 

responsáveis por elas (JÚNIOR, CABRAL, 2010). 

Outro participante dessa engrenagem foi Gerardo Xavier Santiago, ex-assessor da 

presidência do maior fundo de pensão do país. Segundo ele, em entrevista a Veja, a Previ se 

tornou um braço do PT e uma fábrica de dossiês comandada pelos petistas Ricardo Berzoini, 

Sérgio Rosa, Luiz Gushiken e João Vaccari Neto. Responsável direto pela produção de 

relatórios com dados constrangedores de adversários do governo Lula, Santiago disse que 
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reuniu informações e documentos contra Antonio Carlos Magalhães, José Serra e Jorge 

Bornhausen. Em fevereiro de 2006, a líder do PT no Senado, Ideli Salvatti, durante uma das 

sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava irregularidades nos Correios, 

desesperou-se com a atuação do deputado Antonio Carlos Magalhães Neto e perguntou se não 

havia nada que pudesse calar-lhe a boca. Poucos dias depois as informações reunidas no 

documento foram publicadas na edição de 08 de março de 2006, da Carta Capital (CABRAL, 

2010c), deixando o senador ACM furioso. 

Entretanto, o PT não seria o único partido a se utilizar deste expediente; o PSDB, 

segundo Dilma Rousseff, tem um histórico de vazamento de informações e de grampos 

bastante significativo. Como exemplo a candidata citou dados das dívidas de deputados 

federais com o Banco do Brasil tornados públicos e as escutas sem autorização judicial feitas 

no BNDES (MARQUES, 2010d). Além disso, durante o governo FHC, a Globo, através de 

seus meios de comunicação, mostrou que dados da Receita Federal eram vendidos nas ruas de 

São Paulo. Desta forma, o sistema de segurança do órgão vinha sendo burlado antes dos 

governos petistas e nunca se configurou arma eleitoral como agora queriam os tucanos. 

No período eleitoral de 2010, tais lembranças não tiveram nenhuma repercussão, pois 

a quebra de sigilo fiscal de pessoas ligadas a Serra ocupava amplo espaço na mídia nacional, 

sobretudo quando se descobriu que os dados de Verônica Serra, filha do candidato tucano, e 

de seu marido, o empresário Alexandre Bourgeois, também tinham sido violados. Os dela, na 

Agencia do Fisco, de Santo André, os dele, na de Mauá, no mesmo terminal onde se deram as 

consultas imotivadas às declarações dos políticos do PSDB. A trama esteve recheada de tudo, 

desde a falsificação da assinatura da contribuinte no documento de solicitação das 

informações sigilosas, feita por Antonio Carlos Atella, filiado ao PT, até a denúncia da 

servidora Ana Maria Caroto Cano, uma das investigadas, de que a Corregedoria do órgão teria 

lhe dado ordens para apagar vestígios das operações fraudulentas realizadas em seu 

computador, na unidade de Mauá.  

A coligação O Brasil Pode Mais estava certa de que o crime tinha motivação eleitoral; 

assim, entrou com uma ação no TSE, contra Dilma Rousseff, por uso da máquina pública e 

abuso de poder político. Na ação também havia pedido de investigação do candidato a 

senador, pelo PT, e ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, do jornalista Amaury 

Ribeiro Júnior, de Luiz Lanzetta, que se afastou do setor de comunicação da campanha petista 

após as denúncias publicadas na imprensa, do Secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, 
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e do Corregedor Geral do órgão, Antonio Carlos Costa D’Avila (PIRES, 2010a). Os três 

primeiros seriam os responsáveis pela produção de dossiês, os dois últimos pela falta de 

transparência do processo investigatório conduzido por eles dentro do Fisco. 

Segundo Serra, em entrevista ao portal IG, o Presidente da República tinha sido 

avisado, em janeiro, por ele mesmo, da possível quebra de sigilo de sua filha e do uso destas 

informações no blog da Dilma, no dos amigos de Lula e no dele próprio. Na ocasião o 

presidenciável do PSDB disse que chegou a entregar cópia do material exposto na Internet. 

Ao que parece Lula não deu a atenção devida. Tanto assim que, questionado por jornalistas, 

em Porto Alegre, sobre estas afirmações, declarou: 

Não tem nada de mais que a internet publicou (...) Tem insinuações, 

como tem contra o presidente Lula, como tem contra a família do 

presidente Lula, como tem contra vocês, jornalistas (...) Tenho coisas 

mais sérias para cuidar do que as dores de cotovelo de Serra (...) Serra 

precisa saber de uma coisa: uma eleição a gente ganha convencendo 

os eleitores a votar na gente, não é tentando convencer a Justiça 

Eleitoral a impugnar adversários. O Senhor Serra que vá para a rua, 

que melhore a qualidade do seu programa, que faça proposta de coisa 

que ele quer fazer para o nosso país, que apresente soluções para o 

crescimento industrial (MORAES, OGLIARI, 2010). 

 No mesmo dia, no comício de Guarulhos, Lula fez ironias a respeito dos sigilos 

violados. “Cadê esse tal sigilo que não apareceu? Cadê esse vazamento? Mentira tem perna 

curta”. O Presidente acusou Serra de estar fazendo jogo rasteiro, baixando o nível da 

campanha. Para ele, a estratégia de vitimizar a família mostrava que o tucano tinha se jogado 

na água sem saber nadar, só restava a ele, agora, se debater até se afogar (DELGADO, 

2010b). Marina criticou o Presidente por ter politizado um fato gravíssimo de violação de 

direitos, pediu punição rigorosa para os envolvidos e fez críticas à gestão pública. Para ela, se 

aquele setor apresenta tanta fragilidade, não há o que esperar dos outros.  

Dilma, entretanto, compartilhava do pensamento de Lula e chamou de leviana a 

acusação da oposição. Lembrou que essas violações ocorreram em setembro de 2009, no 

momento em que não havia campanha e ela não era pré-candidata. Questionada se Serra não 

tinha razão de se mostrar indignado e desconfiado, já que em 2006 os ‘aloprados’ teriam 

tentado comprar um falso dossiê contra ele, a candidata disse que se fosse utilizada essa linha 

de raciocínio, a campanha dela poderia usar o caso da compra de votos para aprovar a emenda 

da reeleição e o vazamento de informações sigilosas da Petrobras por um senador do PSDB 

(CARTA, 2010a). O mesmo entendimento teve o corregedor eleitoral do TSE, ministro Aldir 
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Passarinho. Numa decisão monocrática, mandou para o arquivo a ação movida pela coligação 

O Brasil Pode Mais contra a petista, por ausência de provas suficientes do envolvimento de 

sua campanha com a quebra de sigilos fiscais e de benefícios auferidos com o uso das 

informações. 

A investigação da Polícia Federal, no entanto, confirmou o envolvimento do jornalista 

Amaury Ribeiro Júnior, ligado a pré-campanha de Dilma, com a compra das informações. O 

MPF discordou da PF, divulgou nota na qual lembrou que outras linhas de investigação 

seriam seguidas, que nenhuma podia ser descartada e criticou o comportamento da polícia por 

ter divulgado informações de um processo que corria em segredo de justiça.  

Mas o jornalista confessou seu envolvimento. Disse que as informações tinham sido 

colhidas para proteger Aécio Neves, que estava numa disputa interna com Serra, da ação de 

Marcelo Itajiba. Segundo se sabia, o deputado tucano estava reunindo provas para serem 

usadas contra o ex-governador mineiro. Amaury contou também que estas informações foram 

roubadas por petistas que disputavam internamente os contratos na área de comunicação e que 

foram eles os responsáveis pelo vazamento dos dados para a imprensa (SOUZA, 2010b).  

Embora o Folha.com tenha investigado as informações do jornalista Amaury Ribeiro 

Júnior e descoberto que no período em que ele encomendou os dados dos tucanos não 

prestava mais serviço ao jornal mineiro, o jornalista ratificou o que já tinha dito em 

depoimento a PF. Por isso, foi indiciado pelos crimes de violação de sigilo fiscal, corrupção 

ativa, uso de documentos falsos e por dar ou oferecer dinheiro ou vantagem à testemunha 

(PIRES, 2010b).  

Os embates na mídia não alteraram a preferência do eleitorado. Pesquisa realizada em 

setembro, pelo Datafolha, registrada no TSE sob o nº 30014/2010, não registrou nenhuma 

mudança nas intenções de votos relacionada ao escândalo da Receita. Dilma continuava 

crescendo e detinha 51% dos votos, contra 27% de Serra e 11% de Marina. Os dados da 

análise mostraram que 57% dos eleitores tomaram conhecimento da violação dos dados, mas 

somente 12% se consideravam bem informados a respeito do caso. O estudo disse, ainda, que 

32% entendiam que a campanha mais prejudicada foi a de Serra, enquanto 30% acreditavam 

que a do PT tinha se beneficiado e apenas 14% apostaram em ganhos para os tucanos com 

essa polêmica (VEJA, 2010f). 
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As pessoas pareciam anestesiadas ante as denúncias da quebra de sigilo fiscal de quase 

3.000 contribuintes. A maioria não entendia a gravidade do problema, nem se sentia atingida 

por ele. Mas antes mesmo que fossem concluídas as investigações desse caso, a imprensa 

passou a informar sobre um esquema de corrupção que atingia o núcleo do governo Lula. A 

Casa Civil, comandada por Erenice Guerra, facilitava a concreção de grandes contratos com 

órgãos do Estado e, para isso, cobrava propina. 

Segundo a revista Veja, tudo começou em abril de 2009, quando Erenice Guerra 

exercia o cargo de secretária-executiva da Casa Civil, à época comandada por Dilma 

Rousseff. Com a saída desta para concorrer ao cargo de presidente da República, aquela se 

tornou ministra e, sob sua coordenação, ficaram as obras do PAC, as ações do BNDES, da 

Petrobrás, dos Correios ou qualquer outro grande empreendimento do Estado. Todavia, ela 

não precisou chegar ao topo do comando para organizar, dentro do mais forte ministério do 

governo, uma rede de corrupção, composta por parentes e amigos, que comercializava 

contratos milionários em troca de 6% referente a ‘taxa de sucesso’, que se destinaria a 

cumprimentos de compromissos políticos, quantias mensais e representação exclusiva. Os 

valores eram pagos à Capital Assessoria e Consultoria, de propriedade dos seus dois filhos, 

Israel e Saulo Guerra e de Sonia Castro, mãe de um de seus assessores, envolvido no 

esquema, Vinicius Castro (ESCOSTEGUY, 2010). 

Um dos empresários que se beneficiou do esquema foi Fábio Baracat, dono de uma 

empresa de transporte de carga aérea, a Via Net Express, e sócio da MTA Linhas Aéreas. Ele 

relatou a Veja que desejoso de promover mudanças nas regras dos Correios para ampliar sua 

participação nos negócios com a estatal, entrou em contato com Israel Guerra. A indicação do 

nome do filho da então secretária-executiva da Casa Civil foi feita por um diretor da Empresa 

de Telégrafos. Israel prometeu resolver o problema de Baracat em troca de pagamentos, 

usando para isso a influência da mãe. 

O empresário contou, também, que encontrou Erenice Guerra no apartamento 

funcional ocupado por ela até março de 2010. Com ela não tratou de negócios, mas ficou 

bastante claro que Israel e Vinícius agiam com o aval da servidora pública.  Pela obtenção dos 

benefícios Baracat pagou a ‘taxa de sucesso’ e, segundo contrato assinado, deveria depositar 

na conta nº 225.800-5, da agencia 3476-2, do Banco do Brasil, cuja titularidade é da Capital 

Assessoria e Consultoria, o valor mensal de 24.738 reais, mas estes pagamentos foram feitos 

sempre em dinheiro, diretamente a Vinicius Castro. 
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Além deste serviço, a Consultoria renovou a licença, na ANAC, da MTA, pelo valor 

de 120 mil reais, mais os 6% sobre o valor do contrato. Segundo a reportagem, a MTA 

mantinha contratos emergenciais com os Correios e recebia, por eles, em torno de 40 milhões 

de reais anualmente; depois da intervenção da Capital Assessoria e Consultoria ganhou novas 

licitações e faturou, em dois meses, 84 milhões de reais, sem contar que seu dono foi 

nomeado diretor de operações da estatal (ESCOSTEGUY, 2010). 

Em resposta às acusações publicadas, a ministra emitiu nota classificando de caluniosa 

a reportagem da Veja. Declarou sua intenção de exigir, judicialmente, direito de resposta e 

indenização por danos morais. Colocou a disposição das autoridades competentes os sigilos 

fiscais, bancário e telefônico, dela e de seus familiares. Por fim, lamentou que a revista tivesse 

se envolvido de tal forma no processo eleitoral que tenha esquecido a ética do jornalismo a 

ponto de não publicar a resposta dos ofendidos (FOLHA.COM, 2010p). 

A ministra, pelo oficio de nº 2.779/Gab-C.Civil/PR, de 13 de setembro de 2010, 

solicitou também à Comissão de Ética Pública, da Presidência da República, que instaurasse 

procedimento para analisar sua conduta. Anexa ao documento estava a reportagem da revista 

Veja, esclarecimentos dela e do filho feitos antes da publicação da matéria e a nota enviada à 

imprensa (FOLHA.COM, 2010q). A mesma solicitação foi feita a CGU e através do 

Ministério da Justiça, à PF. 

O candidato José Serra acusou Dilma Rousseff de ter deixado a amiga na Casa Civil 

para promover irregularidades e imputou ao governo Lula a responsabilidade de ter 

transformado aquele órgão num centro de maracutaia (GUERREIRO, 2010a). A candidata do 

PV reconheceu os avanços nas questões econômicas e sociais, mas lamentou o retrocesso 

político que ocorreu nos últimos anos. Para Marina Silva, o Brasil enfrentava, naquele 

momento, a barbárie administrativa (MATUSHITA, 2010). Já a candidata do PT mantinha 

sua confiança na ministra e acusou os adversários de estarem agindo de forma leviana, 

fazendo acusações que não conseguiam provar. Segundo ela, os opositores estariam à procura 

da ‘bala de prata’. Rousseff garantiu que eles não encontrariam (FRANCO, 2010b). 

Todavia, a permanência de Erenice no governo findou no dia 16 de setembro, cinco 

dias após as denúncias se tornarem públicas. Na carta de demissão a ministra disse precisar de 

tempo e paz para se defender. Afirmou ter se tornado vítima de uma sórdida campanha que 

manchou o seu nome e o de sua família, mesmo tendo dado todas as explicações que lhe 

foram solicitadas e ter pedido apuração dos fatos às autoridade competentes. Chamou atenção, 
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também, para a ausência de provas comprobatórias e creditou ao clima da disputa eleitoral o 

esforço da oposição para atingir a ela e ao governo Lula (IGLESIAS, 2010b). Porém, a 

existência de fortes indícios do envolvimento dos filhos Israel e Saulo Guerra com atividades 

de lobby e tráfico de influência, usando o nome da mãe (FORTES, LÍRIO, 2010) fez com que 

continuar no governo já não fosse possível. Porque não há espaços para erros, quando se atua 

no serviço público; se acontecer é justo que se pague por eles, segundo Lula.  

O Presidente lamentou que a ex-ministra tenha perdido a chance de se tornar uma 

grande funcionária pública e de servir ao país; focado nas pesquisas, pediu a Dilma para 

mostrar indignação ao falar de Erenice e do esquema de corrupção da Casa Civil. Para ele, os 

posicionamentos da candidata não expressavam tal sentimento e poderiam ser vistos como 

condescendentes em relação ao comportamento adotado pela família Guerra no governo.  

Pesquisa Datafolha, divulgada em 28 de setembro de 2010, registrada no TSE sob o nº 

32913/2010, mostrou que desde que o esquema de corrupção da Casa Civil foi divulgado a 

diferença entre a candidata do PT e os demais candidatos diminuiu em quatorze pontos 

percentuais, a mais beneficiada na mudança de intenções de votos foi Marina Silva. Além 

disso, 1 em cada 3 brasileiros acreditava que Dilma Rousseff sabia do que acontecia na Casa 

Civil. No debate da Rede TV, a presidenciável elevou o tom, ao gosto do Presidente, mostrou 

seu desprezo para com os erros cometidos pela antiga assessora e manteve esta postura até o 

fim da campanha. 

Durante o primeiro turno, Dilma fez 20 comícios, em 19, contou com a presença do 

Presidente. A intenção era colar sua imagem à do líder carismático e a estratégia funcionou, 

tanto que parcela da sociedade se referia a ela como ‘a mulher do Lula’. Nesse período mudou 

bastante o seu discurso, antes técnico e enfadonho, agora cheios de bordões ao estilo de seu 

padrinho político. “Eu vou cuidar para que este governo tenha em mim uma pessoa, uma mãe, 

à altura de cuidar do nosso povo como cada uma de nós mulheres cuidamos de nossas casas, 

filhos, maridos, irmãos e parentes” (DILMA apud FLOR, LIMA, 2010). A candidata petista 

suportou bem os ataques da oposição e da mídia. Passou ilesa pelo escândalo da Receita 

Federal. Sofreu com as críticas à sua defesa em favor da legalização do aborto, cedeu às 

pressões e prometeu não interferir na questão. Mas nada se comparou à crise deflagrada com a 

descoberta de corrupção na Casa Civil (ROSA, 2010). Desta vez a sociedade se mostrou 

incomodada com a ausência de seriedade com os negócios públicos e a vitória na primeira 



104 

 

etapa do processo eleitoral se tornou inviável. Dilma, entretanto, era a candidata do governo 

Lula e isso fez dela a mais forte concorrente à presidência da República.  

 

 3.4 A ufania de um mito 

 

 Em 2002, o ex-governador de Brasília, Cristovam Buarque, queria disputar as prévias 

do PT que escolheriam o candidato a presidente da República, mas somente se Lula não 

estivesse entre eles, porque não há como vencer um mito, teria dito o político. 

 Em 2010, o ex-presidente FHC, descontente com a real possibilidade de Dilma 

Rousseff ganhar a eleição, lamentou o fato de a oposição ter contribuído para a mitificação de 

Lula (BBC BRASIL, 2010). Outro ex-presidente brasileiro, Itamar Franco, irritado com os 

elogios do petista ao seu próprio governo, com suas atitudes antidemocráticas ante os 

adversários e a imprensa, e com o seu desrespeito à Constituição, afirmou que mitos e muros 

existem para serem derrubados (CANTANHÊDE, 2010). No entanto, o professor da USP e 

cientista político, André Singer, defendeu ser o ‘lulismo’, iniciado em 2002, um fenômeno de 

vida longa, porque é um projeto político orientado pela distribuição de renda, que terá 

continuidade no governo de Dilma Rousseff (FOLHA.COM, 2010r).  

A luz de Lula era tão intensa que Serra apostou no ofuscamento da candidata do PT e 

na oportunidade de explorar a condição de dependência da petista, insistindo que o governo 

não podia ser terceirizado (SEABRA, 2010a). E o ministro da agricultura, Wagner Rossi, 

trilhando o caminho inverso, pediu que mesmo fora do governo, Lula continuasse a iluminá-

lo (AMATO, 2010a). Ele conhece o Brasil como ninguém, entende muito de economia 

aplicada e mesmo tendo uma emoção popular, a cabeça é lógica. É um gênio do povo e o 

maior intelectual orgânico do país, afirmou a economista Maria da Conceição Tavares 

(COELHO, 2010). Fez a democracia do pão sobre a mesa, de acordo com o candidato a vice-

presidente Michel Temer (FLOR, LIMA, 2010). Espero que o seu legado não se perca, porque 

ele mudou o país, disse o empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração 

do Grupo Pão de Açúcar (CARVALHO, 2010).  

Por tudo isso, no dia 31 de dezembro, os brasileiros ao vê-lo descer a rampa do 

Planalto sentirão seus corações apertarem, estará findando o governo do maior presidente do 

Brasil, daquele que governou para as pessoas, afirmou Rousseff (ALVARES, LACERDA, 
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2010).  Mesmo Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais e candidato a senador pelo 

PSDB, que tinha uma aprovação ainda maior que Lula, 92%, considerou que não estava no 

mesmo patamar que ele, a quem adjetivou de fenômeno (VEJA, 2010g). 

Louvado pela expressiva maioria, inclusive pelos opositores (Serra chegou a usar a 

imagem de Lula na sua propaganda eleitoral veiculada na TV) as análises da opinião pública 

registravam, no período de junho a outubro de 2010, índice de contentamento com o governo 

acima de 70%. Em junho, segundo o Ibope, 75% dos brasileiros consideravam-no bom ou 

ótimo. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, foi 

registrada no TSE sob o nº 13642/2010. Em julho, atingiu 77% e a taxa geral continuava 

sendo a maior se comparada à aceitação dos outros governos, conforme o Datafolha. O Ibope 

registrou o mesmo percentual, para aquele mês, na pesquisa de nº 20809/2010. 

Em agosto, o Datafolha de nº 25473/2010 trouxe resultados que preocuparam o PSDB, 

15% do eleitorado tucano desejava votar no candidato do Presidente da República e 19% dos 

eleitores de Serra afirmaram que o apoio de Lula talvez influenciasse em sua decisão. Além 

disso, o discurso da oposição se chocava com o pensamento da maioria. Apenas 4% do 

eleitorado se identificava com ele. 

Em setembro, o índice era de 78% e 44% do eleitorado estava decidido a votar no 

candidato indicado pelo Presidente, segundo números do Datafolha. O CNT/Sensus fez duas 

análises naquele mês: na primeira, a avaliação positiva do governo atingiu o patamar de 

81,4% e na outra 79,4%. Na segunda semana de outubro o índice era de 81%, uma semana 

depois estava em 82% e quatro dias antes do segundo turno da eleição subiu mais um ponto 

percentual atingido 83%, de acordo com o Datafolha.  

Com um índice tão alto de aprovação, tornou-se o mais importante dos atores políticos 

durante o processo de escolha do presidente da República de 2010, reconhecido além das 

fronteiras brasileiras e registrado pelas publicações internacionais. A The Economist creditou 

o bom desempenho de Dilma à popularidade de Lula e considerou que ele dominou a arena 

eleitoral. Destacou também o progresso social atingido pelo Brasil sob o seu comando e 

previu dificuldades excepcionais para Serra enfrentar taxas de crescimentos tão positivas. Por 

fim, estabeleceu como tarefa para os presidenciáveis apresentarem propostas que indicassem a 

manutenção das conquistas, a elas agregando novos avanços (FOLHA.COM, 2010s). 
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A rede de TV americana CNN disse que Lula levou o país a ser uma grande economia 

mundial e com o governo aprovado por 80% dos brasileiros, tinha grande influência no 

resultado das eleições de 2010. O Telegrafh, do Reino Unido, destacou a excepcional 

aceitação do governo depois de oito anos. O Guardian, também do Reino Unido, enfocou a 

saída de 20 milhões de pessoas da condição de pobreza, mas salientou, também, que os ricos 

não se deram mal no período em que o país esteve sob o seu comando. O El País, da Espanha, 

afirmou que os 30 milhões que saíram da extrema pobreza decidiriam o resultado da eleição. 

O Washington Post, dos EUA, apontou para o crescimento, sem precedente, experimentado 

pelo Brasil nos últimos oito anos e para o peso adquirido pelo país no cenário mundial. O The 

New York Times, também dos EUA, trouxe a declaração do diretor do Centro Latino 

Americano, da Universidade de Oxford, Timothy J. Power, que entendeu a eleição brasileira 

de 2010 como um plebiscito com sinal positivo para o governo Lula. O Le Monde, da França, 

creditou a vitória de Dilma ao apoio do Presidente que está saindo. E o Clarin, da Argentina, 

escreveu sobre o impulso recebido, pela candidatura de Rousseff, de seu padrinho político 

(FOLHA.COM, 2010t). 

Embalado por uma aceitação jamais vista, Lula não economizava nos autoelogios. 

Para ele os 3% que consideravam seu governo regular ou ruim deviam estar nos comitês da 

oposição. “Obama falou que eu era ‘o cara’ há dois anos e nem conhecia as pesquisas que 

estão saindo agora (...) Se ele soubesse, ele ia falar: pô, não é que esse cara é ‘o cara do 

cara’?” (LULA apud DÉCIMO, 2010a). 

Disse ainda que o preconceito o derrotou em 1989, 1994 e 1998, mas para fazer 

política não é necessário ter frequentado a escola, se fosse um torneiro mecânico nunca faria 

um bom governo (ROCHA, 2010).  De acordo com ele, esta foi a gestão mais republicana que 

o Brasil teve. Todos os municípios que necessitaram, receberam dinheiro do governo federal, 

independente da filiação partidária do seu gestor (SOARES, 2010). Na verdade não há 

governo, há reparação dos desgovernos. O povo brasileiro recebeu atenção como filhos 

ganham os cuidados da mãe, que reparte de forma igual o que tem e enche de bronca aquele 

que deseja se apossar do quinhão do outro (AMATO, 2010b), disse o Presidente.  

Em Pernambuco, no Nordeste do Brasil, Estado onde nasceu e no qual sua aceitação 

era ainda maior que a média do país, 95%, Lula afirmou ter mudado paradigmas, dessa forma 

aquele que se eleger terá que trabalhar muito, porque ninguém gostaria de passar para a 

história como o governante que fez menos que o torneiro mecânico (LACERDA, 2010).  
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Um presidente da República não tem que inventar. Ele tem que cuidar 

do povo. Eu quero ganhar as eleições para cuidar do meu povo, como 

a mãe cuida do seu filho (...) O Estado não é para servir os ricos, mas 

para ajudar os pobres (...) Hoje vocês confiam em mim porque me 

veem como um de vocês (...) O grande legado que vou deixar é o que 

vocês já disseram sobre mim: É um de nós que chegou lá" (LULA 

apud NOSSA, 2010b). 

 De uma família nordestina de retirantes, sem um diploma que o credenciasse a ser 

gestor público, Lula invadiu a seara alheia e, dentro dela, sentiu-se tão à vontade que é 

possível inferir, tal era a aceitação do seu governo, que um novo mandato lhe seria concedido. 

Mas ele não se empenhou para ter uma legislação que lhe autorizasse uma nova reeleição, 

preferiu terminar o governo com a convicção de que embora não tivesse realizado tudo, o 

Brasil jamais voltaria a ser o que era.  

 O empenho foi para eleger a sua escolhida, Dilma Rousseff. Estreante na política, sem 

carisma, com fama de durona, ele, ela e os partidários sabiam que somente a força do PT não 

seria suficiente para elegê-la. Lula se dedicou à campanha de tal maneira, que fez mais 

comícios, em 2010, do que em 2006, quando buscava a reeleição. Isso levou o DEM a 

questionar à Casa Civil qual era o horário de trabalho do Presidente e os tucanos identificarem 

nele o comportamento de um chefe de facção. Para Pedro Simon, senador pelo Rio Grande do 

Sul, ao ter assumido uma postura incompatível com o cargo de presidente da República, Lula 

saía menor desta disputa eleitoral (COSTA, 2010). Não era este o pensamento dos signatários 

da Carta ao Povo Brasileiro. Para eles, o Governante tinha o direito, como todo cidadão, de 

opinar sobre as próximas eleições. 

Nesse momento os adversários perceberam que todos os seus cálculos quanto ao 

percentual de votos que ele conseguiria transferir estavam errados. Apostaram primeiro em 

20%, subiram para 30% e chegaram ao teto de 40%, mas esta marca foi atingida antes do 

horário eleitoral nas rádios e TVs. Lula já era um fenômeno também na transferência de votos 

e sabia disso. Tanto que se referiu à vitória da sucessora como um feito extraordinário, que 

nem Getúlio, nem Juscelino conseguiram. 

Todavia, não foram somente os adversários a considerarem exagerada a participação 

de Lula na eleição de 2010. Os cidadãos que assinaram o Manifesto em Defesa da 

Democracia acusaram-no de não saber separar o homem do Estado do homem do partido. 

Opinião compartilhada com a vice-procuradora geral do MP Eleitoral, Sandra Cureau. Para 
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ela, o esforço do Presidente para eleger a sucessora era tão grande que parecia questão de vida 

e morte (FOLHA.COM, 2010u). 

A atuação, sem moderação, de Lula na eleição de Dilma foi igualmente criticada por 

Walter Costa Porto, ex-ministro do TSE e professor de direito da UNB. Perguntado se a 

democracia brasileira era causa de otimismo, disse que diante do comportamento do 

Presidente os motivos para comemoração se esvaíam (TOSTA, 2010a). A mesma 

preocupação atingiu o cientista político Rubem Figueiredo. Segundo ele, havia o risco de os 

servidores seguirem o exemplo de ação descomedida, se isto acontece a administração do 

Estado passa a ser eleitoral e partidária o que não interessa à sociedade. Para frear estas 

atitudes a Justiça Eleitoral, antes mesmo de iniciar o período eleitoral, impôs seis multas a 

Lula, por considerar que a sua atuação afrontava a legislação eleitoral vigente (CABRAL, 

2010d). 

O Governante, no entanto, disse que as multas vêm menos de erros cometidos pelos 

políticos do que da nova interpretação que os julgadores têm feito da legislação eleitoral 

(MAGENTA, 2010a). Entretanto, em alguns momentos ele desafiou a Justiça, como no 

lançamento do edital de licitação do trem-bala. Consciente de que não podia fazer elogios a 

sua candidata em eventos oficiais, creditou a ela o sucesso deste novo empreendimento 

(IGLESIAS, AMORA, 2010). 

O louvor a Dilma Rousseff foi parar no blog do Planalto. O texto, narrando a fala de 

Lula naquele evento, recebeu o título de “Citação à ex-ministra foi reconhecimento histórico”. 

Para a vice-procuradora geral do MP Eleitoral, Sandra Cureau, tal comportamento estava 

sujeito a multa e se analisado no conjunto da obra, podia ser caracterizado como abuso de 

poder político (ZAMBELI, AMATO, 2010). Se confirmadas as informações publicadas pela 

imprensa no vídeo do evento, que seria analisado, o abuso de poder político e econômico 

ensejaria a cassação da candidatura de Dilma e a inelegibilidade de Lula, segundo Cureau 

(GALLUCCI, 2010a). 

Especialistas que analisaram os elogios de Lula a Dilma no evento do trem-bala, não 

chegaram ao consenso. Para Alberto Rollo, do Instituto de Direito Político, Eleitoral e 

Administrativo, Idipeia, o Presidente tem o direito de expressar sua opinião, mas não pode, 

para isso, fazer uso da coisa pública, portanto o seu discurso configurou um claro abuso de 

poder. Este também foi o entendimento de ex-ministro do TSE, Walter Costa Porto, que 
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defendeu o direito de Lula fazer louvores a Rousseff, mas sem o uso da força do cargo que 

ocupava (CAITANO, D’ELIA, 2010).  

Já na visão de Luciano Pereira dos Santos, especialista em direito eleitoral e ex- 

presidente da comissão de direito eleitoral da OAB-SP, não houve pedido de voto, apenas 

referência a uma ministra que teve atuação importante no projeto,  e isso não configuraria ato 

ilícito, portanto, não houve crime. Esta também foi a opinião do advogado geral da União, 

Luiz Inácio Adams Filho. Segundo ele, vários apoiadores do empreendimento que estava 

sendo lançado tiveram seus nomes citados e numa fala que durou vinte minutos, a referência a 

Dilma foi feita em pouco mais de cinco, o que afastou o ato da ilegalidade, inclusive por 

proporcionalidade do tempo (IGLESIAS, 2010c).  

Ainda assim o Presidente concedeu entrevista e publicamente pediu desculpas. A 

intenção não foi desafiar a lei, mas mostrar seu reconhecimento pela atuação da ex-ministra 

na concreção daquele objetivo do governo federal. “Eu não tenho por hábito desafiar nem o 

mais humilde dos brasileiros quanto mais desafiar uma legislação que nós mesmos criamos no 

Congresso Nacional”, disse ele (LULA apud CAITANO, D’ELIA, 2010). Mas na estreia da 

campanha, ao participar do comício do Rio de Janeiro, em 16 de julho, poucos dias depois do 

pedido de desculpas, Lula manifestou seu inconformismo com a atuação do MP Eleitoral. 

Acusou de existirem pessoas interessadas em afastá-lo da campanha e do uso do órgão e de 

uma ‘procuradora qualquer’ para inibir sua atuação em favor de Dilma Rousseff (DIAS, 

2010d).  

Também descontente, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, disse que a vice-

procuradora geral eleitoral estava exagerando no pedido de investigação contra o Presidente e 

ameaçou entrar com uma representação no CNMP contra Sandra Cureau. Os petistas 

consideraram que ela agia com rigor excessivo, mas não houve consenso em relação à 

representação (DIAS, 2010e). 

Em resposta, o procurador-geral do MP, Roberto Gurgel, disse que a intimidação 

petista não impediria o órgão de cumprir o seu papel constitucional. E os procuradores 

eleitorais lembraram a função exercida pelo órgão de defesa da ordem jurídica do regime 

democrático. Afirmaram também que a atuação do MP se deu nos estritos limites da 

legalidade (DIAS, 2010f; SELIGMAN, 2010b). Tranquila, a vice-procuradora geral disse não 

se sentir intimidada, que a lei é para todos e o Presidente da República deve ser o primeiro a 

segui-la para dar exemplo. Há um dispositivo da Lei das Eleições que proíbe o uso de bens, 
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serviços e servidores públicos em benefício de candidatos e pelas informações era isto que 

tinha acontecido. Se a legislação é rígida é preciso fazer com que o Legislativo a modifique, 

mas enquanto ela viger, deverá ser respeitada (FOLHA.COM, 2010v). Dilma Rousseff 

preferiu não entrar na polêmica, mas deixou a entender que a Justiça estava usando pesos e 

medidas diferentes (MARQUES, 2010e; BANDEIRA, MAGENTA, 2010a). 

Fato é que quem iniciou o processo de judicialização da eleição foram os próprios 

partidos. Antes do início do período eleitoral, 40 ações já tramitavam no TSE, propostas pelo 

PT e pelo PSDB, além das 29 representações feitas pelo MP Eleitoral através de Sandra 

Cureau (SELIGMAN, FALCÃO, 2010).  

No dia 17 do mês de agosto iniciaram-se as propagandas no rádio e na TV. No final 

daquele mesmo mês já havia 21 representações contra Dilma Rousseff protocoladas, no TSE 

pelo PSDB sob a alegação dela ter invadido, nos Estados da Federação, o horário dos 

candidatos da proporcional para promover sua campanha (FOLHA.COM, 2010x). A três dias 

do primeiro turno, o TSE divulgou o número de ações que recebeu solicitando direito de 

resposta. Foram 25 impetradas pela coligação “Para o Brasil Seguir Mudando” encabeçada 

pelo PT, vinte contra o candidato do PSDB, que fez apenas cinco representações contra seus 

adversários, somente uma questionava o PT (ESTADAO.COM.BR, 2010f). 

Todavia, a artilharia pesada estava reservada para os adversários dentro da arena 

política. PSDB e PT dispunham de muita munição e não economizaram. Antes do início 

oficial da campanha começou a troca de acusações. No discurso da convenção que oficializou 

seu nome para concorrer ao cargo de presidente da República pelo PSDB, José Serra afirmou 

que há políticos que se dizem democráticos, mas no dia a dia presta reverência aos ditadores 

do mundo inteiro (FOLHA.COM, 2010z). Serra denunciou o loteamento dos cargos públicos 

e disse que o Presidente era tolerante com a corrupção na FUNASA e nos Correios, entregues 

ao PMDB (FRANCO, 2010c). 

Fazendo frente às críticas em relação às negociações que levaram às mãos privadas 

empreendimentos do governo no período FHC, lembrou que privatizar não é somente vender 

empresas públicas, permitir que ela seja apropriada por interesses privados é partidarização, 

aparelhamento, privatização do Estado. “Diziam que existia uma República sindicalista no 

período de Jango. Eles eram anjos. República sindicalista existe agora (...) Está tudo loteado, 

tudo dividido. Tudo, no fundo, privatizado” (SERRA apud LIMA, 2010). Serra acusou o PT 

de estar tentando intimidar a oposição ao invés de, naquele momento, estar discutindo os 
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problemas do país. Queixou-se do grande teatro no qual o PT transformou a campanha e das 

mentiras que espalharam a seu respeito (GUERREIRO, 2010b). 

Segundo Jose Eduardo Dutra, presidente do PT, eram os tucanos que não debatiam 

propostas e comparou-os a um bando de tresloucados que vivem a lançar calúnias 

(FOLHA.COM, 2010aa). Lula defendeu que esse comportamento já durava oito anos, período 

em que ele está governando e durante o qual foi alvo de provocações, ataques e infâmias 

(FOLHA.COM, 2010ab). Já Dilma considerou que essa campanha do medo foi adotada pela 

oposição desde 1989. Alardeavam o terror. Diziam-se assustados com o modelo de Estado 

que Lula edificaria, mas este foi o Presidente que abriu 1,5 milhão de vagas nas Universidades 

e, com ele, o Brasil cresceu e criou mais postos de trabalho do que aqueles que dizem que 

podem fazer mais e quando tiveram a oportunidade não fizeram (IGLESIAS, 2010d).  

A propaganda eleitoral no rádio e na TV servia para fomentar as denúncias. O 

programa de José Serra veiculado na TV, no dia 24 de agosto, insinuava uma briga entre 

Dilma e Lula. Além disso, dizia que a vitória da candidata traria de volta para o governo José 

Dirceu, ex-ministro de Lula afastado por suspeita de envolvimento no ‘mensalão’, e Antonio 

Palocci (FOLHA.COM, 2010ac), também ex-ministro, que saíra do governo por 

envolvimento na quebra ilegal do sigilo bancário de Francenildo Costa, caseiro que 

testemunhara a sua presença em festas com lobistas e prostitutas. No dia 26, foi a vez de 

explorar a quebra do sigilo fiscal de pessoas ligadas a ele e relembrar o caso dos ‘aloprados’. 

Petistas que tentaram em 2006, na campanha para o governo do Estado de São Paulo, produzir 

um falso dossiê contra Serra (FOLHA.COM, 2010ad). 

Com a estratégia de ligar a candidata a seu padrinho político, as propagandas do PT 

priorizavam a participação de Lula. No comercial veiculado no dia 24 de agosto, na TV, os 

dois apareciam juntos no comício da noite anterior, em São Bernardo do Campo. O 

Governante aproveitou a oportunidade para lembrar aos presentes que nenhum presidente 

brasileiro jamais estivera nas portas das fábricas para conversar com o trabalhador. Na 

mensagem gravada para a peça publicitária falou da coragem dos brasileiros de elegerem um 

metalúrgico e que esta bravura brasileira elegeria, agora, uma mulher. Com relação aos nomes 

dos futuros ministros apresentados no programa do adversário, Dilma Rousseff classificou as 

especulações como sendo factóides e deixou claro que não iria discutir aquele assunto no 

período eleitoral. Lamentou também que Serra tenha atentado contra sua própria biografia ao 
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ligar o Partido dos Trabalhadores a movimentos radicais (GUERREIRO, 2010c; FLOR, 

2010c). 

Em entrevistas a rádios do Nordeste, Lula falou da dificuldade que Serra tem 

encontrado para fazer críticas a seu governo. Num evento do governo federal, em Santa 

Catarina, afirmou que a onda de denúncias é normal no ano de eleições e que a política seria 

mais fácil se os políticos fossem honestos, uns com os outros (FOLHA.COM, 2010ae). E 

expressou o seu desejo de extirpar o DEM da política brasileira, no comício realizado à noite. 

Em Campinas, brincou com o bico grande que os tucanos possuem, e que, por isso, falam 

bastante, mas fazem pouco (SIMIONATO, 2010). Em Curitiba, atacou os democratas, 

cunhou-os de donos de engenho. Desdenhou da crítica feita por eles, de que o PT é uma 

ameaça à democracia e chamou a atenção para a diferença entre os projetos apresentados. O 

de Dilma era de soberania nacional, o outro de entrega do país (VALLE, 2010). Para Aécio 

Neves, Lula atuou na campanha como atirador de elite da candidata do PT (VIZEU, 2010). 

Satisfeito com o desempenho nas urnas do seu partido, Paulo Bornhausen, deputado 

do DEM de Santa Catarina, disse que a luta foi contra um adversário “poderoso e 

inescrupuloso, que deliberadamente atropelou inúmeros preceitos constantes do nosso sistema 

normativo, com o intuito de estabelecer, no Brasil, um sistema totalitário travestido de 

democracia”, mas seu projeto de extirpar os democratas foi rejeitado (BORNHAUSEN apud 

FOLHA.COM, 2010af). E os governadores eleitos, convocados para juntos levarem Dilma à 

vitória no segundo turno, pediram a volta do ‘Lulinha paz e amor’. Eles consideraram que a 

agressividade do Presidente na reta final da campanha foi causa do afastamento da classe 

média (FLOR, CRUZ, FALCÃO, 2010) que, somado ao escândalo da Casa Civil e às 

discussões de cunho religioso adiou a conquista da eleição para a segunda etapa do processo. 

A militância petista, no entanto, estava feliz com seu líder e preparou sua festa de 

aniversário. Lula completou 65 anos nas vésperas do segundo turno das eleições e isso se 

transformou em mais um evento político. O Presidente aproveitou para agradecer o apoio 

recebido nos momentos difíceis e prometeu continuar brigando pelo país. Disse ainda que 

estava deixando a presidência com a convicção de que fez “muito mais do que todos os outros 

que já governaram esse país” (LULA apud IGLESIAS, 2010e). 

 

 3.5 A guerra santa das palavras e das intenções 
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 O Estado laico é um ente neutro, indiferente às crenças, mas garantidor da liberdade de 

professá-las. É nesse modelo que se enquadra o Brasil desde a edição do Decreto 119-A, de 

17 de janeiro de 1890, que separou a Igreja e o Estado. 

 Nem sempre foi assim. A Constituição do Império, de 1824, foi promulgada em nome 

da Santíssima Trindade e oficializou o catolicismo como religião, de tal modo que, somente 

se permitia a eleição de católicos para o Congresso. Proclamada a República, a Lei Maior de 

1891, que estabeleceu a nova forma de governo, não trouxe mais a invocação ao nome de 

Deus. 

 Em 1988 os constituintes trouxeram-na de volta e o preâmbulo diz que a Constituição 

foi promulgada sob a proteção de Deus, embora isso não encontre abrigo em nenhum dos 

artigos do texto constitucional. Pelo contrário, por eles o Estado está proibido de estabelecer, 

subvencionar ou levar embaraços ao funcionamento de cultos religiosos e, para cumprir este 

último ordenamento, a ele está vedada a instituição de impostos a templos de qualquer culto. 

As alianças entre os entes estatais e as religiões ou seus representantes também não são 

permitidas, ressalvadas as de interesse público e na forma da lei. 

 Contudo, a construção deste Estado laico não tem sido linear, embora não sejam 

frequentes, os recuos se fazem presentes. Assim foi com a volta do ensino religioso nas 

escolas públicas na Era Vargas, tendo sido mantido em todas as outras Constituições e com a 

retirada das claúsulas que proibiam o uso de dinheiro público para essa atividade nas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961 e de 1996. 

 Retrocessos como estes, que evidenciam o desrespeito às minorias, ganharam espaços 

na disputa presidencial de 2010, quando os três mais fortes candidatos foram abruptamente 

seduzidos por discursos religiosos. A influência veio de tanto católicos quanto de evangélicos 

e embora no início do período eleitoral a CNBB tenha trazido à discussão um tema de amplo 

significado para toda a sociedade - a crise de representatividade que atravessa a democracia 

brasileira - jamais discutida pelos mais fortes candidatos, as matérias escolhidas para o 

embate foram a descriminalização do aborto e a união homoafetiva, preponderando a 

primeira. 

Ainda falando da crise de representatividade, o conselho permanente da CNBB 

apontou para a necessidade de uma reforma do Estado capaz de promover a participação 
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democrática da sociedade de forma efetiva. Com isso buscava o fortalecimento da 

organização política fundada na soberania popular. Previu que esta não seria uma tarefa 

simples, dada a desconfiança dos cidadãos nas instituições políticas dos três poderes, vistas 

como corporativistas e protetoras de interesses de grupos por elas privilegiados. Por isso 

indicou mudanças urgentes no sistema eleitoral, na regulamentação dos partidos e no 

tratamento das competências dos poderes, devendo estas serem apresentadas de forma mais 

clara. Para os bispos, se não houvesse profundas modificações nas estruturas não se alcançaria 

significativas transformações e o eleitor continuaria transferindo a titularidade da sua 

cidadania para aqueles que deveriam apenas representá-la (BARBOSA, 2010). 

Quanto a posição da CNBB em relação à disputa eleitoral, D. Geraldo Lyrio Rocha, 

então presidente da Conferência, deixou claro que não há identificação entre a Igreja, 

candidatos e partidos políticos, e o fato de um deles professar a fé católica não é garantia de 

apoio a sua candidatura. No encontro com a candidata petista, o bispo fez questão de deixar 

clara a posição contrária ao aborto, adotada pela Igreja, e pediu o compromisso dela, se eleita, 

com a defesa da vida (FOREQUE, 2010a). 

Todavia, a própria CNBB em julho, no segundo encontro das Comissões Diocesanas 

em Defesa da Vida, elaborou o documento intitulado ‘Apelo a todos os brasileiros e 

brasileiras’, no qual criticava a posição favorável à descriminalização do aborto adotada pelo 

governo do Presidente Lula, incluindo Dilma Rousseff. Em agosto, o documento recebeu o 

referendo dos bispos do Regional Sul 1 e sua divulgação foi autorizada. Para o padre Berardo 

Graz, coordenador da Comissão em Defesa da Vida daquela Regional, essa posição podia ser 

defendida em missas e nos encontros pastorais. Assm, o arcebispo de Belém, no Pará, 

ancorado nela divulgou carta na qual pede aos fiéis que votem somente em quem é contra a 

legalização do aborto (FREIRE, 2010b). 

D. Geraldo Lyrio Rocha, no entanto, teve sua opinião ratificada pelo secretário geral 

da CNBB, D. Dimas Lara Barbosa que, fundamentado no Evangelho e nos valores éticos e 

morais sobre os quais, segundo ele, será edificada uma sociedade justa e solidária, encorajou o 

exercício da cidadania através do voto consciente, dirigido àqueles que incondicionalmente 

zelem pela vida, pela família, pela liberdade religiosa e pela dignidade humana. 

Entre os temas mais caros à Igreja Católica estavam, além da defesa da vida, a reforma 

tributária e a reforma agrária. A CNBB se põe frontalmente contra o aborto, luta pela 
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tributação das grandes fortunas e pela inclusão do tamanho da propriedade como critério para 

desapropriação para fins de reforma agrária. Dilma Rousseff era a favor da legalização do 

aborto, depois passou a tratá-lo como problema de saúde pública e se comprometeu em 

manter a legislação já existente, mesma posição adotada por Serra (FOLHA.COM, 2010ag). 

Já Marina, embora pessoalmente contra a legalização, propôs um plebiscito para discutir o 

tema. A petista considerou a sugestão da taxação das grandes fortunas inócua, o tucano não 

emitiu opinião sobre o assunto e a candidata do PV apontou para uma reforma mais ampla. Os 

três candidatos foram contrários à limitação do tamanho da propriedade defendida pela CNBB 

(ZAMBELI, 2010).  

Entretan,to, não foi registrada, nas pesquisas, nenhuma influência dos 

posicionamentos contrários às lutas da Igreja Católica. Estranhamente foi o tema defesa da 

vida, com o qual os candidatos se comprometeram que levou à oscilação nos índices de 

intenção de voto, descendente para a candidata petista, ascendente para os outros dois 

candidatos. 

Foi também a descriminalização do aborto a razão para pastores, padres, bispos e até o 

Papa tentarem interferir na escolha dos eleitores brasileiros. De tal forma que o bispo de Jales, 

no interior de São Paulo, D. Demétrio Valentini, espantado com o que testemunhava, previu o 

fanatismo religioso decidindo a eleição e a possibilidade de choque entre as igrejas 

(SILVEIRA, 2010). E a Comissão Brasileira Justiça e Paz, entidade ligada à CNBB, chegou a 

divulgar nota declarando sua preocupação “com o momento político e sua relação com a 

religião” (MARQUES, 2010f).   

As primeiras pesquisas registradas no TSE sob os números 16.292/2010 e 16.944/2010 

pelos institutos Ibope, 40%; 35% e 9% e Vox Populi, 40%; 35% e 8%, indicavam uma 

possível liderança de Dilma Rousseff no pleito eleitoral já no final de junho de 2010.  

Próximo ao início oficial da campanha, o Ibope sob o nº 1.245/2010 e o Datafolha sob 

o nº 17.162/ 2010, registraram empate entre Dilma e Serra. Os tucanos só esperavam esse 

resultado no início de agosto, além disso, 78% dos que disseram votar em Rousseff estavam 

decididos a manter seu voto, contra apenas 20% que declararam poder mudá-lo, segundo o 

Datafolha. 
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Em agosto, a candidata evitava o clima de vitória que tinha se instalado entre seus 

companheiros, mas até o instituto Datafolha que ainda não tinha registrado um índice de 

intenção de voto maior para a petista, o fez. Dilma Rousseff apareceu com 41% contra 33% 

de Serra e 10% de Marina.  A pesquisa, registrada sob o nº 22.734/2010, foi feita após o 

debate na rede de TV Bandeirantes e realização das entrevistas dos três candidatos ao Jornal 

Nacional, da TV Globo. Como o horário eleitoral ainda não tinha iniciado, as expectativas 

petistas eram de que este índice cresceria ainda mais e a candidata sairia vitoriosa já no 

primeiro turno da eleição. No final deste mesmo mês os institutos apontavam uma vantagem 

acima de 20% da presidenciável do PT sobre o do PSDB e o triunfo na primeira etapa da 

disputa eleitoral parecia consolidado. 

Mesmo assim os responsáveis pela campanha petista sentiram a necessidade de 

aproximar a candidata do público religioso. Repetiram a estratégia vitoriosa de 2002, que 

acabou com os temores do mercado em relação a seu candidato com a ‘Carta ao Povo 

Brasileiro’.  Agora Dilma falou a católicos e evangélicos num manifesto sob o título ‘Carta 

ao Povo Brasileiro de Deus’, no qual se comprometeu com a defesa da vida. Nela a candidata 

comparou o compromisso e o sonho do evangelho com o de um governante como Lula, 

sensível com as necessidades dos menos favorecidos. Confessou sua crença na família como o 

sustentáculo de uma sociedade saudável, por isso prometeu torná-la questão central do seu 

governo e resgatá-la, contando para isso com a importante parceria de todas as igrejas. Por 

fim, lembrou que as questões contraditórias, que envolvem valores éticos, como o aborto, são 

de responsabilidade do Congresso. Da mesma forma que Lula, Dilma se afastou do que o PT 

continuava a pregar. Prova disso é que documento divulgado pela Secretaria Nacional de 

Mulheres do PT no jornal do partido, Movimentos, dias depois do lançamento desta Carta, 

dizia que, eleita, a presidente deveria rever a legislação que trata do assunto. 

Em setembro, esse índice, apesar de ter oscilado e indicado a possibilidade de decisão 

somente no segundo turno, ao final subiu novamente. A candidata continuava mantendo 

chances de vitória já no dia 03 de outubro, agora indefinida. Mas perdeu votos, 

principalmente entre os evangélicos e sua rejeição nessa parcela da população também 

aumentou. 

Além do aborto e da relação entre pessoas do mesmo sexo, outro componente pode 

explicar essa queda de popularidade, a ameaça de restrição aos meios de comunicação que 

estão a serviço das igrejas e que têm impulsionado o crescimento delas, disseminada pelos 
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opositores. Para o bispo Manoel Ferreira, deputado federal e coordenador evangélico da 

campanha do PT, os petistas demoraram a dar respostas quando os vídeos falando do apoio de 

Dilma a descriminalização do aborto começaram a circular na internet. Ele próprio teria 

sentido a mudança nas intenções de voto às vésperas do primeiro turno. 

A discussão sobre o aborto permanecia nas redes sociais e somou-se a ela uma suposta 

declaração da candidata petista afirmando que nem Jesus impediria sua vitória, negada 

veementemente. Isso obrigou os estrategistas da campanha levarem Dilma a encontros com 

religiosos, nos quais além de ratificar os compromissos já assumidos na carta a eles 

endereçada, a candidata reclamava de estar sendo vítima de campanha caluniosa e 

difamatória. Porém, para seus adversários, Marina Silva e José Serra, Rousseff mudou o 

discurso apenas para ganhar a eleição. 

No dia 3 de outubro de 2010 as pesquisas de boca de urna foram incapazes de concluir 

se a candidata trabalhista tinha conseguido mais de 50% dos votos válidos, o que lhe 

garantiria a vitória no primeiro tempo. Somente com a divulgação de quase 90% das urnas 

apuradas, o Datafolha afirmou que a eleição somente seria decidida na segunda etapa do 

processo, e a disputa se daria entre os candidatos do PT e do PSDB. Para José Eduardo 

Cardozo, coordenador jurídico da campanha de Rousseff, alguns religiosos foram levados ao 

erro pela onda de boatos que circulou na Internet e isso, entre outras coisas, adiou o resultado 

definitivo da eleição (MARQUES, 2010g).  

Não adiantou as vozes contra a vulgarização do tema, nem a tentativa de religiosos se 

posicionarem contra o que eles chamaram de demonização de Rousseff: o aborto continuou 

sendo matéria de discussão no segundo turno.  A polêmica iniciou em dezembro de 2009 com 

o lançamento do PNDH-3 do governo Lula, que defendia a descriminalização do aborto, 

posteriormente modificado por decreto presidencial para atender as pressões da Igreja 

Católica, e foi ressuscitada no finalzinho do primeiro turno da eleição de 2010. 

Não surtiu efeito também a nota divulgada pela CNBB com a denúncia de uso 

indevido do seu nome para impor veto a candidatos. Por ela a Conferência reafirmava a 

neutralidade da igreja definida na 48ª Assembleia Geral da entidade, realizada em Brasília, e 

referendada pela sua presidência em 16 de setembro, próximo a eleição. Mas o Papa Bento 

XVI não pareceu estar de acordo com isso. No dia 28 de outubro, reunido com 15 bispos 

brasileiros, o Santo Padre não apenas falou em defesa dos nascituros, pôs sobre a 
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responsabilidade dos religiosos a orientação política dos fiéis. Postura semelhante a dos 

bispos do Regional Sul 1, claramente antipetista. 

O vosso dever como Bispos junto com o vosso clero é mediato, 

enquanto vos compete contribuir para a purificação da razão e o 

despertar das forças morais necessárias para a construção de uma 

sociedade justa e fraterna. Quando, porém, os direitos fundamentais da 

pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave 

dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas (cf. GS, 

76).  (...) 

Quando os projetos políticos contemplam, aberta ou veladamente, a 

descriminalização do aborto ou da eutanásia, o ideal democrático – 

que só é verdadeiramente tal quando reconhece e tutela a dignidade de 

toda a pessoa humana – é atraiçoado nas suas bases (cf. Evangelium 

vita, 74). Portanto, caros Irmãos no episcopado, ao defender a vida 

não devemos temer a oposição e a impopularidade, recusando 

qualquer compromisso e ambiguidade que nos conformem com a 

mentalidade deste mundo (BENTO XVI, 2010 apud MARCONDES, 

2010a). 

Desde o início de outubro, pastores evangélicos e dirigentes do PT vinham cobrando 

uma posição clara e contrária, de Dilma, à descriminalização do aborto. Os governadores 

reeleitos Eduardo Campos, de Pernambuco, Marcelo Déda, de Sergipe, e Cid Gomes, do 

Ceará, sugeriram, também, que ela destacasse a devoção católica de sua família. 

Seguindo os conselhos, a candidata deu novos tons a seus discursos. No segundo turno 

a valorização da vida e a família passaram a ser centrais nas suas falas. “Seria muito estranho 

quando há uma manifestação de vida no seio da minha família, porque meu neto acabou de 

nascer, eu defender uma posição a favor do aborto. Sou contra o aborto, porque o aborto é 

uma violência contra a mulher” (DILMA apud KATTAH, 2010). Palavras mais ao gosto dos 

conservadores do que as pronunciadas na primeira etapa do processo eleitoral, quando a 

presidenciável dizia ser pessoalmente contra, mas como Governante do país daria a ele 

tratamento de problema de saúde pública. Melhores ainda do que as ditas em 2007. À época 

Rousseff era favorável a sua descriminalização, posição que também defendeu em abril, maio 

e agosto de 2009 em diversas entrevistas (COUTINHO, CABRAL, SEGALLA, 2010). As 

feministas apoiaram o recuo de Dilma. Para elas, a pressão religiosa inviabilizou a discussão.  

A base aliada foi mobilizada e ficou responsável pelo convencimento dos religiosos de 

que a expulsão provocada de nascituro, embora tenha sido aprovada no 3º Congresso do PT, 

de 02 de setembro de 2007, jamais constou do programa de governo de Dilma Rousseff. Mas 



119 

 

a candidata trabalhista também se comprometera com a continuidade do governo Lula, e o 

Diário Oficial da União, de 04 de outubro de 2010, um dia depois do primeiro turno, dava a 

conhecer a prorrogação do projeto Estudo e Pesquisa – Despenalizar o aborto no Brasil, que 

tinha como objetivo fazer estudos sobre mudanças na legislação do aborto 

(ESTADAO.COM.BR, 2010g).  

Apesar disso, a estratégia deu certo e cresceu a aceitação de Dilma entre os religiosos. 

Parte disso se deve ao fato de José Serra também não ter conseguido se apresentar como 

opção, já que o discurso do candidato não diferia muito do que pregava a petista. Além do 

que, contra ele pesava uma norma técnica do Ministério da Saúde, editada quando era por ele 

gerido, viabilizando o atendimento, pelo SUS, de mulheres que desejassem abortar, nos casos 

de estupros e naqueles em que se punha em risco a vida da mãe, os dois previstos em lei.  

Serra perdeu a liderança entre os evangélicos que representavam em torno de um 

quinto do eleitorado nacional. Dilma, que já liderava entre os católicos, 60% dos votantes 

naquele momento, ampliou sua vantagem. “Se ambos os candidatos a presidente se equivalem 

na questão religiosa, volta a pesar a questão econômica. E aí a continuidade representada pela 

petista leva vantagem sobre a experiência administrativa do tucano” (ESTADAO.COM.BR, 

2010h). 

A petista detinha 55% da preferência do eleitorado no dia da eleição. A diferença entre 

os dois candidatos era de dez pontos percentuais, segundo pesquisa do Datafolha, registrada 

sob o nº 37.903/2010, no TSE, ou 56%, conforme análise do Ibope nº 37.917/2010, contra 

44% do seu adversário, ou ainda com 57,2% pela CNT/Sensus, com o n º 37.919/2010, 

ficando Serra com 42,8% das intenções de votos. 

Em torno de 20 horas do dia 31 de outubro de 2010, com 92% das urnas apuradas o 

Presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, anunciou a vitória de Dilma Rousseff com 55,39% 

dos votos válidos contra 44,61% do candidato José Serra. Em seu pronunciamento 

Lewandowski disse que o resultado representou a vitória do povo brasileiro e a consolidação 

definitiva das instituições republicanas, sobretudo da Justiça Eleitoral (UOL NOTICIAS, 

2010). 
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4. EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

 

O manifesto em defesa da democracia, lançado em 22 de setembro de 2010 com o 

propósito de frear uma suposta derrocada da democracia brasileira afirma que “nenhum dos 

poderes é soberano. Soberana é a Constituição que dá corpo e alma a soberania do povo”. 

Assim, a tentativa de encabrestar o Senado, feita pelo Executivo, é um insulto à República e é 

um escárnio à recusa pública do Presidente em submeter-se às decisões do Judiciário.  

O texto enobrece as instituições, “pilares do regime democrático” e trata com 

intolerância o aparelhamento do Estado, transformado em “máquina de violação de sigilos e 

de agressão a direitos individuais” a serviço de um partido político, inclusive para produzir 

“dossiês contra adversários”. O documento denuncia o fisiologismo comandando os mais 

altos negócios do Estado. Afirma que estas relações não se submetem a nenhum tipo de 

controle e que a certeza da impunidade tem feito com que a democracia brasileira “seja 

assombrada por uma forma de autoritarismo hipócrita”. 

No documento, o comportamento do presidente da República no período eleitoral é 

criticado, por ele não ter “a compostura de separar o homem de Estado do homem de partido”, 

passando a se dirigir a seus adversários com um linguajar inadequado ao cargo que ocupa. 

“Ele não vê no ‘outro’ um adversário que deve ser vencido segundo regras da democracia, 

mas um inimigo a ser eliminado”. Esquece-se também o presidente que “não há ‘depois do 

expediente’ para um chefe de Estado”, portanto, ele está obrigado a exercer este papel o dia 

inteiro.  

Lançado por cerca de 300 pessoas, entre elas os juristas Hélio Bicudo, fundador do 

Partido dos Trabalhadores, e Carlos Velloso, ex-presidente do STF, os cientistas políticos 

Leôncio Martins Rodrigues, José Arthur Gianotti, José Álvaro Moisés e Lourdes Sola, o poeta 

Ferreira Gullar, Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo, os historiadores 

Marco Antonio Villa e Bóris Fausto, o embaixador Celso Lafer, os atores Carlos Vereza e 

Mauro Mendonça e a atriz Rosamaria Murtinho entre outros, o manifesto denuncia o 

financiamento, pelo governo, de grupos “que pedem abertamente restrições à liberdade de 

imprensa”, tudo para manter sob o governo que vemos, o governo que não vemos e conclama 

a sociedade para “combater essa visão regressiva do processo político” para defender a 

Constituição, as instituições e a legalidade. “É preciso brecar essa marcha para o autoritarismo 
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(...) Não precisamos de soberanos com pretensões paternas, mas de democratas convictos." 

Ao final do período eleitoral o texto havia sido subscrito por mais de 100 mil brasileiros. 

 

4.1 A divisão dos poderes e a soberania constitucional 

 

Presente em todas as constituições brasileiras desde a do Império na qual havia quatro 

poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador, a divisão dos poderes é um princípio 

do Direito Constitucional fundamentado na especialização das funções e na independência 

orgânica, constituindo-se, atualmente, em um dos pressupostos do Estado de direito 

democrático.  

Tornou-se com a Revolução Francesa, um dogma constitucional, a 

ponto de o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789 declarar que não teria constituição a sociedade que não 

assegurasse a separação de poderes, tal a compreensão de que ela 

constitui técnica de extrema relevância para a garantia dos Direitos do 

Homem, como ainda o é (SILVA, 2008, p. 109). 

 

Explicada por Montesquieu, a separação dos poderes já havia sido tratada por 

Aristóteles e John Locke. As reflexões feitas sobre ela, desde a Grécia antiga, sempre tiveram 

como razão impedir a tirania. Aristóteles foi o primeiro a se preocupar com a concentração de 

poder nas mãos de um único homem e com a incapacidade deste de resolver sozinho as 

questões públicas.  

 

Locke pensou em separar os poderes em virtude de a natureza humana apresentar a 

tendência de abusar deles quando os detém; e da especificidade da função de cada um, que 

exige atuações diferentes. Montesquieu também viu essa separação necessária para conter a 

predisposição do homem de fazer uso desmedido da força, a diferença é que em Locke não 

havia a preocupação de uma instituição controlar a outra, presente no pensamento daquele. 

Montesquieu esperava da atuação independente do Legislativo, do Executivo e do Judiciário 

decisões moderadas do Estado e até certa paralisia decisória. Defendia que tanto uma quanto a 

outra resultaria em liberdade política e excluiria a possibilidade de tirania (GROHMANN, 

2001). “O sistema de separação dos poderes, consagrado nas Constituições de quase todo o 

mundo, foi associado à idéia de Estado Democrático e deu origem a uma engenhosa 

construção doutrinária, conhecida como sistema de freios e contrapesos” (DALARI, 1998). 

  

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, seguindo as outras, consignou 

a independência de atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário e o clima harmônico 
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no qual deveriam estabelecer suas relações. A independência se realiza na autonomia que os 

poderes possuem para organizar seus serviços sem autorização dos demais e a harmonia se 

concretiza no mútuo respeito às competências de cada um. Contudo, adverte Afonso da Silva 

“nem a divisão de funções entre os órgãos do poder, nem sua independência são absolutas” 

(SILVA 2008, p. 110).  

 

Ao denunciar a suposta tentativa do Executivo de “encabrestar o Senado” e a revolta 

do Presidente Lula em “ter de se submeter às decisões do Poder Judiciário”, o manifesto 

aponta para o não reconhecimento pelo Governante do sistema de freios e contrapesos, ou 

seja, dos componentes liberais e republicanos que convergiram para as instituições formais. 

 

A negação deste sistema gera deficiências na accountability horizontal, termo criado 

por O’Donnell e definido como “a existência de agências estatais que têm o direito e o poder 

legal e que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 

supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de 

outros agentes ou agências do Estado” (O’DONNELL, 1998). Na ausência dela a democracia 

deixa de ser representativa e passa a ser delegativa, sustenta o autor, que confessa seu 

convencimento de que as deficiências da accountability horizontal se deve a falsa homenagem 

à ordem formal feita pelos que deveriam defendê-la.  

 

Durante o período investigado como não poderia deixar de ser a Justiça Eleitoral foi a 

mais acionada. As estatísticas da produtividade da PGE para o trimestre, julho, agosto e 

setembro, mostram que dos processos distribuídos nesse período 24% tratavam de matéria 

eleitoral (MPF, 2010).  Em agosto já havia 21 ações, propostas pelo PT, contra José Serra e o 

PSDB, e 19 dos partidos da coligação ‘O Brasil Pode Mais’, contra Dilma Rousseff, 

Presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Somem-se a isso as representações do MP 

Eleitoral, 16 contra o tucano e partidários, mais 13 contra a petista e seus aliados 

(SELIGMAN, FALCÃO, 2010). 

 

Ao final da campanha o Presidente Lula recebeu sete multas do TSE, num total de R$ 

47,5 mil, e debochou de uma delas (GALLUCCI, 2010b). Para ele a aplicação das sanções 

pelo TSE estaria mais ligada à nova interpretação dada à legislação pelo tribunal, que a erros 

cometidos pelos candidatos e correligionários (MAGENTA, 2010). Serra recebeu oito multas, 

no valor de 65 mil reais e Dilma Rousseff, onze no valor de 53 mil reais, por propaganda 
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antecipada ou irregular. Apesar disso, a Justiça Eleitoral sofreu críticas de ministros do STF, 

que a consideraram pouco rigorosa diante do baixo nível da campanha. 

 

As representações contra o Presidente Lula e a sua candidata renderam a Sandra 

Cureau, vice-procuradora geral da República, ataques do Partido dos Trabalhadores e dos 

simpatizantes de sua candidatura, embora sua atuação tenha atingido outras facções. 

 

Já no início da campanha, José Eduardo Dutra, presidente do PT, intencionava fazer 

uma representação contra a autoridade eleitoral junto ao CNMP pelo rigor excessivo com o 

qual vinha tratando a campanha petista e pelas críticas proferidas à conduta do Dirigente da 

Nação que, em eventos como o do lançamento do trem-bala, no CCBB, elogiara Dilma 

Rousseff, apresentando-a como a responsável pelo sucesso daquele projeto. Para Cureau, 

estava configurado abuso de poder político e econômico passível de ser punido até com a 

cassação do registro da candidata trabalhista. Para Dutra, estas declarações continha exageros 

e extrapolavam os limites do comportamento esperado daquela autoridade 

(ESTADAO.COM.BR, 2010i).  

 

O presidente do PPS, partido que também foi atingido pela ação da PGE (Nº 

8398/2010 – SC; Nº 64447/PGE), Roberto Freire, saiu em defesa da ação do MP e acusou os 

petistas de estarem tentando amordaçar o órgão; de se sentirem acima da lei e da intenção 

destes de instalarem uma ditadura no país. Lembrou ainda que “a independência do MP é uma 

conquista da Assembleia Nacional Constituinte e que o país não pode retroceder em questões 

tão fundamentais para a democracia” (FREIRE apud VALÉRIA OLIVEIRA, 2010). 

 

A atuação da PGE no que se refere a punição dos atores políticos na eleição 

presidencial de 2010, dentro do período investigado, iniciou no primeiro dia do mês de junho 

de 2010, quando a vice-procuradora geral eleitoral, Sandra Cureau, acatou parcialmente 

representação do DEM nacional  e solicitou imposição de multa ao TSE para Luiz Inácio Lula 

da Silva e Dilma Vana Rousseff, isentando, por ausência de provas, a CUT da 

responsabilidade da prática de propaganda eleitoral extemporânea no evento realizado em 

comemoração ao dia do trabalhador. 

 

A representante do MP Eleitoral considerou que o discurso do Presidente da República 

teve “o propósito de induzir os eleitores à conclusão de que ela é a pré-candidata mais apta 
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para o exercício do cargo” (Parecer nº 7304/2010 – SC; Nº 64796/PGE), quando falou em 

sequenciamento do governo.  

 

Eu acho, companheiros, que com muito orgulho, com muito orgulho, 

eu, daqui a oito meses, deixarei a Presidência da República. (...) mas 

sabendo que ainda falta muito por fazer neste país porque a gente não 

consegue consertar os erros de quinhentos anos apenas em oito anos. 

É preciso mais tempo, mas é preciso que tenha sequenciamento. Ô 

Dilma, você viu o que eu falei? Sequenciamento (Parecer nº 

7304/2010 – SC; Nº 64796/PGE). 

 

Quanto a Dilma Rousseff que, em sua defesa argumentou desconhecer a finalidade 

eleitoral do discurso de Lula, a representante do MP eleitoral opinou não ser possível acolher 

tal alegação, já que não ocupando mais nenhum cargo no governo federal, “exatamente 

porque desincompatibilizou-se para concorrer às eleições presidenciais vindouras” (Parecer nº 

7304/2010 – SC; Nº 64796/PGE), a pré-candidata tem marcado presença em vários eventos 

com o objetivo de promover sua candidatura e neles tem sido beneficiada com os discursos do 

Líder da Nação. Lembrou, ainda, que o TSE, em julgamentos anteriores, como os das 

representações nº 1.406 e nº 20.574, decidiu pela aplicação de multa por entender que Lula 

em discursos proferidos no Rio de Janeiro, quando inaugurava obras em Manguinhos e no 

evento do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, em São Paulo, feriu a 

legislação eleitoral vigente, fazendo uso do cargo para promover sua candidata num período 

em que propagandas eleitorais ainda não estavam autorizadas. 

 

A partir daí a PGE entrou com uma série de representações junto ao TSE em desfavor 

dos candidatos a presidente da República do Brasil e seus aliados. Todas elas por propagandas 

antecipadas ou irregulares, que atingiram também jornal, sites, empresa privada e sindicatos. 

 

O Ministro de Estado da Cultura, Juca Ferreira, e o Secretário de Cidadania Cultural 

do Ministério da Cultura, Célio Turino, também foram alvos da ação da PGE (Nº 7666/2010 – 

SC; Nº 64.887/PGE) por veicularem, de 8 a 16 de fevereiro de 2010, no site oficial do 

Ministério da Cultura, entrevista deste ao blog da Dilma. Assim como José Jorge Fagali, 

presidente da Companhia Metropolitano de São Paulo – Metrô (Representação Nº 3079-

32.2010.6.00.0000), em virtude de alguns vagões terem circulado até o início de agosto de 

2010 com adesivos cuja mensagem veladamente beneficiava o candidato do PSDB à 

presidência. Além do próprio governador paulista, Alberto Godman (Nº 2807- 
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38.2010.6.00.0000), por proferir discursos em eventos oficiais em proveito de José Serra 

antes de 05 de julho, quando inicia o período eleitoral. 

 

Tanto o PT quanto o PSDB foram acusados de desvirtuarem a propaganda partidária 

gratuita, que é regida pela Lei 9.096/95 e deve conforme art. 45, I – difundir os programas 

partidários; II- transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, 

dos eventos com estes relacionados e das atividades congressuais do partido; III - divulgar a 

posição do partido em relação a temas político-comunitários; IV - promover e difundir a 

participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão 

nacional de direção partidária, observado o mínimo de dez por cento.  

 

As representações da PGE que tratam desta desvirtuação trazem textos veiculados nos 

programas exibidos pelos partidos. Sandra Cureau esclareceu que não é necessário para a 

propaganda ser considerada irregular conter pedido explícito de votos, o contexto deve ser 

analisado, já que “os principais candidatos à Presidência da República para o pleito de 2010 

têm se utilizado de subterfúgios para a dissimulação da propaganda de cunho eleitoreiro, a 

qual vem sendo rotineiramente repelida por essa Corte Superior Eleitoral” (Parecer 

7276/2010-SC, Nº64373/PGE; Nº 9499/2010 – SC, Nº 67.070/PGE; Nº 8750/2010-SC, 

Nº64485/PGE; Nº 9522/2010-SC, 64692/PGE; Nº 8992/2010-SC, Nº 64508/PGE; Nº 

8398/2010-SC, Nº 64447/PGE).   

 

A atuação da Justiça Eleitoral não foi alvo de censura apenas dos integrantes da 

coligação Para o Brasil Continuar Mudando; o cientista político, professor e pesquisador do 

Iuperj, Fabiano Santos, considerou que as multas aplicadas por propaganda antecipada 

levaram à judicialização do pleito eleitoral, tornaram os juízes em ativos atores do jogo 

político, fragilizaram as candidaturas e beneficiaram as oligarquias. Para ele, “a interferência 

do TSE nesse processo é ilegítima e duvidosa (...) duvidosa porque cada juiz, dependendo de 

suas inclinações e crenças, tenderá a votar de maneira específica. Ilegítima porque partidariza 

a atuação da Justiça Eleitoral” (SANTOS apud MAURICIO DIAS 2010b). 

 

A judicialização, no entanto, não era fruto da partidarização da Justiça, ela se dava 

pela curta duração da campanha, segundo Ricardo Lewandowski, presidente do TSE. Para 

combatê-la é necessária a ampliação do período eleitoral. Uma maior exposição dos 

candidatos para que os eleitores os conheçam melhor também foi usada como argumento de 

sustentação na defesa deste alargamento de prazo. O ministro reconhece que isso elevaria o 
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risco do uso da máquina pública em favor de alguns candidatos, por isso vê como necessário o 

aperfeiçoamento das normas vigentes, tornando-as ainda mais rigorosas. Com relação à 

parcialidade da Justiça Eleitoral diz que “absolutamente, não. É só pegar nossas decisões, 

sejam do TSE, dos tribunais regionais ou mesmo de juízes locais. Há muita equanimidade, 

muita isonomia nas decisões” (LEWANDOWSKI apud MENEZES, 2010b). 

 

Os advogados dos dois principais candidatos, Dilma Rousseff e José Serra, não 

recorreram das multas aplicadas pelo uso irregular dos programas partidários em favor de suas 

candidaturas. O defensor do PT disse que o partido decidiu não recorrer por ser matéria 

reincidente com jurisprudência firmada pelo TSE. E o do PSDB que o critério utilizado pelo 

tribunal é técnico e correto, não havia como questioná-lo (SANTOS, 2010).  

 

Foi contra essa justiça, que se mostrou imparcial e, para ministros do STF, pouco 

rigorosa diante de uma campanha eleitoral de baixo nível, que o Presidente Lula se mostrou 

claramente insatisfeito. No primeiro evento de apoio a candidatura de Dilma Rousseff, disse 

que ninguém deveria ficar submetido, em período de eleição, a juízes e estes não podem dizer 

o que se deve ou não fazer (D’ELIA, 2010). Dessa forma, a sentença contida no manifesto em 

defesa da democracia “é um escárnio que o Presidente lamente publicamente o fato de ter de 

se submeter às decisões do Poder Judiciário” refletiu corretamente seu desrespeito aos 

poderes constituídos e seu desprezo aos componentes liberais do regime, amplamente 

defendidos pela sociedade nacional. 

 

Todavia, o MPF e a vice-procuradora, Sandra Cureau, não foram os únicos acusados 

pelo Dirigente do País e pelo PT de cometerem exageros em suas atuações, “aí tem o Tribunal 

de Contas, aí tem o Ministério Público, enfim, sempre todo mundo quer meter o dedinho para 

atrapalhar” (LULA apud AMATO, 2010c). Na lista estavam principalmente o TCU e o 

IBAMA, os dois acusados de atrasarem obras de interesse do governo federal. O primeiro, 

recomendando paralisações das que apresentam indícios de estarem ferindo a legislação. O 

segundo, pela dificuldade do governo de receber as concessões de licenciamento ambiental 

para aquelas como a hidrelétrica de Belo Monte, hoje já concedida, cuja construção conta com 

a oposição do MPF, de ambientalistas, dos nativos da região, de parlamentares e, mais 

recentemente, da OEA. 

Os relatórios enviados pelo órgão de contas ao Congresso, que indicam irregularidades 

na execução de obras públicas federais e por isso recomendam sua paralisação, levou o 
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presidente Lula a dizer que “o TCU ‘quase governa o País’”, irritado principalmente com a 

interferência do tribunal nas obras do PAC. Devido a isso, o governo teria passado a defender 

a imposição de limites no modo de funcionamento da instituição (MORAES, 2010a). 

 

Uma Frente Parlamentar em Defesa do TCU foi criada com 203 deputados e 35 

senadores, com o objetivo de evitar a intromissão do Executivo nas funções do tribunal. A 

redução nas atribuições do órgão fiscalizador foram incluídas pelo governo federal no PLDO 

2011, entre elas está a obrigação de auditores somente recomendarem a paralisação das obras 

depois de observarem se os custos sociais por esta ação não superariam os custos com as 

irregularidades apresentadas. Para o deputado Eduardo Sciarra (DEM-PR), presidente da 

Frente, “além da usurpação de atribuições, o ‘condicionamento’ que se pretende impor ao 

cumprimento da lei leva a um pragmatismo indecente, eticamente inaceitável” (SCIARRA 

apud ESTADAO.COM.BR, 2010j).  

 

Órgão de assessoria do Poder Legislativo, as restrições impostas pelo projeto de lei às 

funções a ele atribuídas pela Constituição, atingiu também o exercício pleno das atividades de 

fiscalização do Congresso Nacional. Mas o PLDO encaminhado pelo Executivo foi além, 

desconsiderou decisões anteriores que suspendiam execuções irregulares de obras públicas e 

desvalorizou o papel dos legisladores de aprovar leis para torná-las com efeito.  

 

Pela análise do art. 68, feita pela CFFO-CD e pela CONORF-SF, consultorias da 

Câmara Federal e do Senado, respectivamente, a redação do artigo dispensava a aprovação da 

lei orçamentária anual pelo Congresso Nacional quando dispôs que “no caso de o PLOA 2011 

não ser sancionado até o final do corrente exercício financeiro, o PLDO 2011 possibilita a 

execução total do PLOA, na base de 1/12 avos ao mês, para todas as despesas, 

independentemente de se tratar de gasto novo ou não” (CFFO-CD, CONORF-SF, 2010). 

Opinião compartilhada pela CMO que, em seu relatório e parecer, destaca o “desprestígio ao 

Legislativo, vez que torna quase desnecessária sua participação na aprovação da lei de meios. 

A manutenção da proposta, assim, não se coaduna com nossa Constituição” (CMO 2010). Os 

legisladores deram nova redação ao artigo e indicaram as despesas que poderiam ser 

executadas conforme disposto no PLOA, ainda que ele não tivesse sido sancionado.  

 

Já o capítulo VIII do PLDO 2011 que trata da fiscalização pelo poder legislativo das 

obras e serviços com indícios de irregularidades graves dizia, em seu art. 94, que a LOA 2011 

poderia fixar despesas no orçamento para obras e serviços suspensos pelos congressistas, mas 
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a sua execução física, financeira e orçamentária somente se daria quando o órgão responsável 

houvesse tomado medidas saneadoras. 

 

As consultorias da Câmara Federal e do Senado concluíram que a redação desse artigo 

excluía a prévia deliberação da CMO, inclusive por ter subtraído da PLDO 2010 o parágrafo 

que estabelecia a obrigatoriedade dos gestores aguardarem a deliberação desta comissão em 

favor da continuidade da execução da obra ou do serviço. 

 

O texto aprovado no Legislativo restabeleceu tal imposição. Foram incluídos no art. 94 

os § 6º e 7º nos quais consta que, deliberado o bloqueio, os ordenadores de despesa e os 

órgãos setoriais estão obrigados a bloquearem a execução da obra ou do serviço nos sistemas 

próprios até que a CMO manifeste decisão contrária. Assim como devem os titulares dos 

órgãos e entidades executoras e concedentes a obrigação de solucionarem as falhas, 

suspenderem a execução e os pagamentos até decisão ulterior da comissão em favor do 

desbloqueio (CONGRESSO NACIONAL, 2010).  

 

A CFFO-CD e a CONORF-SF criticaram também o § 5º deste artigo, pelo qual as 

obras e serviços que sofreram bloqueios por irregularidades graves, em 2010, inscritas em 

restos a pagar, teriam sua execução liberada, anulando assim os efeitos da deliberação do 

Legislativo pela sua paralisação. O texto permaneceu, mesmo tendo parecer contrário da 

CMO que, em seu relatório, deixou clara a necessidade da “abrangência do bloqueio 

preventivo também a eventuais dotações já inscritas em restos a pagar” (CMO, 2010). Foi 

mantido, ainda, o texto do PLDO 2011 isentando de bloqueio os casos em que houvesse total 

cobertura do prejuízo do erário. 

 

Mas é no art. 95 e incisos do PLDO 2011, encaminhado pelo Poder Executivo que 

aparecem as condições impostas ao Poder Legislativo que deverão ser consideradas antes 

deste optar pelo bloqueio de obras e serviços com irregularidades graves: I - os impactos 

sociais, econômicos e ambientais decorrentes do atraso na execução; II - os riscos à segurança 

da população local; III - os riscos de depreciação, obsolescência e exaustão dos bens e 

serviços obtidos, ainda que não tenham sido concluídos; IV - as despesas necessárias à 

conservação das instalações e serviços já executados; V - a preservação dos bens e 

equipamentos em estoque e do canteiro de obras; e VI - as despesas inerentes à 

desmobilização e ao posterior retorno às atividades. 
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Em Nota Técnica nº 03/2010 a COFF-CD e a CONORF-SF afirmaram que a 

imposição de condicionalidades para suspensão de contratos impedia a paralisação preventiva, 

e a prerrogativa da CMO de deliberar sobre a matéria estava suprimida. O relatório da 

Comissão seguiu a mesma direção “o texto original do projeto excluía, inequivocamente, a 

prerrogativa do Congresso Nacional quanto à possibilidade de dispor sobre a matéria” (CMO 

2010). 

 

Contudo, o Poder Legislativo acolheu as explicações dadas pelo Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministro do Controle e Transparência, de que não 

houve intenção de excluir prerrogativas daquele Poder, somente apresentar critérios que 

deveriam ser levados em conta pelos legisladores nas decisões de paralisação de obras por 

irregularidades graves. 

 

Preservado o caput do art. 95, os incisos sofreram acréscimos e mudanças na redação, 

mas mantiveram as condições impostas pelo Executivo consideradas inovadoras pelo 

Legislativo. “Trata-se de inovação positiva que permitirá não só ao Congresso Nacional, mas 

a qualquer outra autoridade que disponha de tais poderes, avaliar com mais clareza os fatores 

envolvidos em tão grave decisão” (CMO, 2010).  

O art. 97 do PLDO 2011, que estabeleceu o prazo de até 90 dias após o 

encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária 2011 para o TCU enviar a comissão mista 

informações sobre a execução física das obras e serviços que tenham sido objeto de 

fiscalização e nas quais foram identificados indícios de irregularidades graves, também 

encontrou resistência nas consultorias, da Câmara e do Senado. Elas consideraram que a 

ampliação do prazo de 30 para 90 dias inviabilizou a análise da matéria pelos relatores 

setoriais e pelo comitê de obras irregulares porque reduziu de 83 para 22 dias o tempo 

disponível para a CMO promover o estudo das informações prestadas pelo TCU. O texto 

aprovado reduziu o prazo do órgão de contas para até 70 dias após o encaminhamento do 

Projeto de Lei Orçamentária de 2011. 

Resta patente, apesar das explicações dos Ministros, que na elaboração do PLDO 2011 

houve uma depreciação pelo Poder Executivo do valor não apenas do Senado Federal, mas 

das duas Casas do Congresso Nacional, tratadas, como disse o manifesto, como sua extensão.  
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O direito positivo como instrumento de expressão do poder do príncipe é característica 

do estado autoritário e este não se harmoniza com a Carta Constitucional brasileira que, já no 

seu primeiro artigo, informa a república como forma de governo constituída sob um Estado 

democrático de direito. Todavia, sua sobrevivência depende não apenas dos impositivos 

legais, apoia-se, principalmente, na observância dos seus principais valores. 

Deve-se menos à fragilidade dos instrumentos institucionais disponíveis para o 

Legislativo exercer suas funções, denunciada pelos congressistas, do que o desrespeito aos 

princípios democráticos, o hiperpresidencialismo brasileiro e o comportamento corporativo e 

interesseiro dos deputados e senadores, que têm levado o parlamento a atuar como algoz ou 

refém do executivo, raramente representando o povo e os Estados. 

A importância das instituições foi tratada, aqui, por O’Donnell e Przeworski. O 

primeiro chamou atenção para as deficiências no funcionamento delas, o segundo, para a não 

adesão das forças relevantes a estas estruturas. As preocupações são legítimas e estão 

relacionadas. A ineficiência pode ser, e geralmente é, causa da sua pouca aceitação. 

Entretanto, não aderir significará selecionar outros caminhos, quase sempre em direção ao 

autoritarismo, o que termina por fragilizar o regime político que nelas se sustenta. 

Impor condições ao Legislativo no âmbito de suas prerrogativas constitucionais, 

suspender os efeitos de suas decisões ou considerá-las desnecessárias fere os valores liberais; 

além disso, num regime que se pretende democrático e representativo, ofende também os 

fundamentos da República, porque sequestra o governo das mãos do povo, tira-lhe o controle 

da agenda governamental. Desse modo, mesmo que pesquisas apontem para certa tolerância 

do povo em relação a atitudes como esta e a qualidade dos parlamentares seja questionável, 

um presidente democrata deve se abster de lançar mão delas, mesmo em período de 

dificuldades, mesmo que seja para agilizar obra de importância fundamental para o país, sob 

pena da cultura política brasileira se estabilizar num nível tão baixo que argumentos como 

estes sejam desconsiderados. 

 

4.2 A máquina de violação de direitos 

 

A quebra de sigilo fiscal de adversários e o suposto uso destas informações para a 

produção de dossiês, somados à rede de corrupção que se instalou nos domínios da Casa Civil 
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do Governo Federal, sob o comando da Ministra Erenice Guerra, tendo sido admitido por 

hipótese que a arrecadação de recursos serviria para pagar despesas da campanha de Dilma 

Rousseff, foram os episódios ocorridos no período analisado, que levaram os signatários do 

manifesto em defesa da democracia a se posicionarem publicamente contra o aparelhamento 

do Estado em favor de um partido político. 

Era a repetição de algo ocorrido na disputa pelo governo do Estado de São Paulo, 

quando integrantes do Partido dos Trabalhadores, alcunhados de ‘aloprados’ pelo Presidente 

Lula, envolveram-se na compra de um dossiê contra o candidato a governador José Serra do 

PSDB. Todavia, diferente do comando da campanha de 2006, que permitiu a ação dos 

considerados radicais do PT, a candidata à presidência do partido em 2010 ameaçou demiti-

los e declarou que se algum documento chegasse à sua mesa teria como destino o lixo 

(JUNIOR, PEREIRA, 2010b). 

O discurso de Dilma Rousseff não convenceu seus adversários e José Serra passou a 

exigir que ela se desculpasse em público. Para o tucano ela era a responsável pela produção 

do dossiê, da mesma forma que Aloizio Mercadante foi, em 2006, e Ricardo Berzoini, em 

2002 (MASCARENHAS, MACEDO, 2010). Mas a vice-procuradora eleitoral, Sandra 

Cureau, negou que houvesse provas contra o PT, havia apenas o envolvimento de um filiado 

ao partido que teria usado procuração falsa para ter acesso aos dados na Receita Federal de 

Verônica Serra, filha do candidato do PSDB. Contudo, a coligação atingida não demonstrara 

o uso destas informações em favor da outra candidatura, porquanto o MP não tinha como 

comprovar o intuito eleitoral da violação do sigilo fiscal de integrantes do PSDB e familiares 

de Serra (ZAMPIER, 2010).  

O professor titular de ética e filosofia política do Departamento de Filosofia, da USP, 

Renato Janine Ribeiro, viu exageros no tratamento dado ao assunto pela oposição e acusou a 

imprensa de não estar levando a sério a sua função de cobrir os acontecimentos. Janine 

Ribeiro disse ainda que caso a ação do PSDB na justiça para cassar a candidatura petista 

lograsse êxito seria um golpe fatal na democracia, pois estaria levando à presidência um 

candidato que apenas obtivera 25% dos votos válidos e desconsiderando os 60% que 

escolheram a petista. “E o povo não merece que se destrua a democracia, que a discussão 

política se reduza a uma crônica policial (...). Melhor evitar paixões e atos que tornem, depois, 

difícil a colaboração, pelo menos entre quem gosta do Brasil” (JANINE RIBEIRO, 2010). 
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A história teve início em doze de junho de 2010 quando o PSDB realizou sua 

convenção e confirmou a candidatura de José Serra à presidência da República. E o jornal 

Folha.com informou que dados financeiros e fiscais sigilosos do vice-presidente executivo do 

PSDB, Eduardo Jorge, compunha um dossiê feito pela equipe da pré-candidata do PT, Dilma 

Rousseff. 

 

Apresentada as cópias a Eduardo Jorge pela equipe do jornal, ele confirmou as 

informações contidas nos documentos, afirmou que seu sigilo foi violado e acusou o PT de 

novamente estar se utilizando de métodos criminosos. O PSDB solicitou investigação do caso 

enquanto o PT negou qualquer envolvimento dos responsáveis pela campanha petista. 

 

Treze de junho: o PT realizou a sua convenção e Dilma Rousseff se tornou, 

oficialmente, candidata a presidência da República pelo partido. Em meio às acusações de 

quebra dos sigilos fiscais e financeiros do adversário pelos responsáveis pela pré-campanha, o 

Presidente Lula, em seu discurso, pediu aos oponentes que não criassem, a cada dia, histórias 

sobre dossiês e mantivessem um nível alto na campanha. Já a candidata demonstrou interesse 

na investigação do suposto conjunto de documentos do qual a imprensa vinha falando e disse 

que saiu do seu partido a solicitação à Policia Federal para apuração do caso, feita dois dias 

depois da publicação da denúncia pelo jornal.  

 

Cinco declarações do imposto de renda de Eduardo Jorge foram copiadas dos sistemas 

da Receita Federal e estavam arquivados em uma das três pastas em poder da equipe de 

campanha do PT. Nas outras duas estariam documentos de outro aliado de Serra que se 

encontrava sob investigação pela CPI do Banestado e de negócios da filha do candidato do 

PSDB, Verônica Serra. O candidato tucano à presidência da República cobrou atitudes mais 

severas por parte da adversária que, além de pedir, publicamente, desculpas, deveria afastar da 

campanha os envolvidos. 

 

No Senado, o PSDB protocolou requerimento convidando o secretário da Receita 

Federal, Otacílio Cartaxo, a depor na CCJ da Casa. O documento foi assinado pelo senador 

Álvaro Dias, vice-líder do partido, que classificou o ato de criminoso, ofensivo às leis 

tributárias e à Constituição. Nele o parlamentar também informou a divulgação de 

informações de processos do órgão arrecadador e administrador dos tributos da União contra a 

empresa Natura, de propriedade do candidato a vice-presidente de Marina Silva, do PV, 

Guilherme Leal, que causou prejuízos à empresa na Bolsa de Valores. Para Álvaro Dias, 
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cotado à época para ser vice-presidente na chapa de José Serra, os envolvidos se comportaram 

como marginais.  

 

A Polícia Federal abriu investigação fundamentada no artigo 325, do Código Penal, 

que configura violação do sigilo funcional todo ato praticado por ocupantes de cargos que têm 

a responsabilidade de guardar informações secretas e as revelam ou facilitam sua divulgação. 

E em nota divulgada explicou que assumiu a investigação do caso por ser de interesse da 

União o esclarecimento dos fatos, representada nesse ato pela Receita. 

 

A corregedoria geral do Fisco, por determinação do secretário do órgão, Otacílio 

Cartaxo, abriu sindicância e afirmou que, evidenciada a violação de sigilo do contribuinte, 

aquele que lhe deu causa estava sujeito a demissão e o processo seria encaminhado ao MPF, 

responsável pela representação na esfera criminal. Afirmou, também, que como todos os 

acessos são monitorados, era de fácil identificação o usuário, a hora, a data e o local, assim 

como os procedimentos executados e os sistemas acessados. 

 

A investigação conduzida pela Corregedoria geral da Receita Federal descartou a 

possibilidade de os dados terem sido obtidos fora da instituição, concluindo que as entradas 

no sistema foram realizadas por pessoas autorizadas, com o uso de senha pessoal e 

certificação digital, restava saber com que objetivos. 

 

No depoimento à CCJ, o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, confirmou 

estas informações, mas não apontou culpados, pois, segundo ele, vários funcionários teriam 

acessado os dados de Eduardo Jorge. Com isso, reconheceu a violação das informações 

sigilosas do contribuinte, mas negou o aparelhamento do órgão. Para o tucano, que teve suas 

declarações de renda devassadas, ficou clara a intenção de esconder o nome dos responsáveis, 

restou a ele lamentar que o assunto não se resolvesse antes das eleições “para que a população 

possa julgar se está havendo uma utilização indevida da máquina pública” (EJ apud 

NUBLAT, 2010b). Eduardo Jorge impetrou mandado de segurança junto à Justiça Federal 

para ter acesso a toda investigação realizada pelo órgão arrecadador de tributos e solicitou, 

através de ofício, ser ouvido no processo administrativo. 

 

Pelo menos cinco acessos foram feitos ao seu imposto de renda, dos quais um se 

realizou sem motivação e sem autorização judicial. A senha da servidora Antonia Aparecida 

Rodrigues dos Santos Neves foi utilizada para a entrada fora dos procedimentos rotineiros do 
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órgão, e ela passou a ser investigada, embora não tenha sido desconsiderada a possibilidade 

da sua senha ter sido usada sem o seu consentimento. 

 

O Sindireceita, que representa os analistas tributários da Receita, colocou a disposição 

da servidora seu advogado e afirmou que ela negava participação na violação dos dados do 

tucano. Para o representante do sindicato, a funcionária estaria sendo usada como ‘boi de 

piranha’ (ALVARES, 2010a). A entidade passou a defender, também, que a Policia Federal 

apurasse o vazamento do nome da servidora e que o Fisco passasse a ser submetido a controle 

externo, porque nos últimos anos, devido ao descontrole administrativo, ele vinha perdendo 

eficiência e credibilidade.  

A investigação da corregedoria geral da Instituição confirmou que, além de Eduardo 

Jorge, outros três tucanos tiveram seus sigilos violados: o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça 

de Barros, o ex-diretor da Previ, Ricardo Sérgio e Gregório Marin Preciado, primo de José 

Serra, candidato a presidência da Republica, pelo PSDB.  Na agência do fisco de Mauá, em 

São Paulo, nos terminais operados por Antonia Aparecida Neves da Silva, Adeilda Ferreira 

dos Santos e Ana Maria Cano Caroto é que se deram os acessos. As três servidoras eram as 

principais suspeitas da quebra de sigilos daqueles contribuintes.  

 

A corregedoria da Receita Federal disse, também, ter encontrado indícios de que havia 

um balcão de negociação de dados sigilosos em Mauá. A comercialização envolvia algumas 

centenas de reais e contava com um despachante, um contador e um advogado como 

intermediários. Além de encaminhar as provas desse comércio de informações secretas para o 

MP, o órgão esperava que a Polícia Federal ratificasse tal conclusão.  

 

O candidato Jose Serra disse que a história de balcão de negócios assemelhava-se ao 

“conto da carochinha” e lembrou que as denúncias estão fundamentadas em documentos. Para 

Raul Jungman, deputado federal pelo PPS-PE, "o que estamos assistindo é um atentado contra 

o Estado Democrático de Direito. Trate da revogação do artigo 5º, cláusula pétrea de nossa 

Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão" (JUNGMAN apud 

FOLHA.COM, 2010ah). O deputado acusou Dilma Rousseff de cometer crime eleitoral, já 

que essa documentação estava em posse de pessoas que integravam sua campanha.  

 

O PSDB entrou com uma representação, no TSE, contra Dilma Roussef e sua 

coligação, alegando abuso de poder político e uso da máquina pública para fins eleitorais. 
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Para o presidente do PT, José Eduardo Dutra, os tucanos, para fazerem a acusação do 

aparelhamento do Estado, fechavam os olhos para o fato de que outros contribuintes tiveram 

seu sigilo fiscal violado, entre eles os diretores da Petrobras, insinuando que isso deveria 

servir para fortalecer a CPI da Petrobras, no Senado, proposta pelos tucanos.  

 

Na arena eleitoral, o debate continuou acirrado. O PSDB passou a utilizar o episódio 

como arma contra a adversária petista, responsabilizando o seu partido pelo crime de violação 

do imposto de renda. Nos programas eleitorais passou a relembrar escândalos como o dos 

‘aloprados’ e, em tom de indignação, a questionar até quando o Brasil conviveria com 

armações como estas. Os tucanos lutavam pra levar a eleição para o segundo turno, pois as 

pesquisas eleitorais continuavam apontando enorme vantagem de Dilma Rousseff e a 

possibilidade de vitória já no primeiro tempo. 

 

O PT reagiu com uma ação na Justiça do Distrito Federal, contra José Serra, 

requerendo indenização no valor de, no mínimo, cem mil reais por este ter, com acusações 

infundadas, abalado a imagem institucional e a honra do partido. Os petistas também 

passaram a divulgar que se houve interesse no uso político dos dados vazados foi dos próprios 

tucanos, devido a disputa entre José Serra, governador de São Paulo, e Aécio Neves, 

governador de Minas Gerais, pela indicação do partido para concorrer à presidência da 

República. Assumiram como único erro o fato de terem permitido a entrada destes dados para 

dentro da pré-campanha do partido.  

 

Dilma Rousseff, por sua vez, lembrou vazamentos por ela considerados históricos, que 

ocorreram no governo tucano. Entre eles, as dívidas com o Banco do Brasil de deputados 

federais, próximo à votação que criou o instituto de reeleição e os grampos do BNDES. 

Acusou o adversário de fazer acusações apenas por estar numa disputa eleitoral.  

 

Para o ministro do STE, Marco Aurélio Mello, a violação do sigilo de adversários era 

“ ‘golpe baixo’ (...) Eles não precisam disso. Parecem estar em situação confortável” 

(MELLO apud SELIGMAN, 2010c). E chamou atenção para a importância de se respeitar os 

valores cobertos pelo sigilo, que num estado democrático de direito é um valor maior. Igual 

opinião professou o ministro de STF, Gilmar Mendes, que classificou a quebra de sigilo de 

“‘banditismo político’ e reveladora de ‘paradigmas selvagens da política sindical’ (...) Os 

funcionários públicos precisam entender que não estão a serviço de uma instituição 

partidária” (MENDES apud SELIGMAN, 2010d). O ministro considerou ainda mais grave, 
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por ter acontecido numa instituição profissionalizada como a Receita Federal. Condenou o 

aparelhamento do Estado, disse que essa anomalia se normalizou no país, que nessa situação 

os interesses democráticos são desrespeitados e pra combater, é necessário punir com 

severidade a cultura de dossiê e editar lei para punir o abuso de autoridade, punindo tanto os 

que passam informações como quem as recebe. 

Contudo, quem estava com a razão era o professor Janine Ribeiro, quando denunciou 

os exageros cometidos pela oposição em relação ao tema, e a vice-procuradora eleitoral, 

Sandra Cureau, quanto a ausência de prova para a condenação de Dilma Rousseff e do PT, 

pois no Termo de Reinquirição, prestado por Amaury Martins Ribeiro Júnior, no 

Departamento da Polícia Federal, da Superintendência Regional de São Paulo, Ref. IPL 

nº89/2010 SR/DPF/DF, o jornalista confirmou que reuniu informações sobre os bastidores das 

privatizações levadas a cabo pelo governo FHC. Segundo ele, as investigações começaram 

por conta própria quando trabalhava no jornal O Globo. Em 2001 concluiu a matéria, mas o 

jornal não se interessou pelo material, que foi publicado posteriormente pelo Jornal do Brasil, 

no Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar. Em 2003, nova reportagem sobre o mesmo tema 

de sua autoria foi página da Revista Isto é. No final deste ano deixou de escrever sobre o 

assunto, mas não parou as investigações, pois já pensava na publicação de um livro. 

No final de 2007 foi trabalhar no jornal O Estado de Minas e soube que o governador 

do Estado, Aécio Neves, era alvo de um grupo de inteligência clandestino, decidiu investigar 

e descobriu que se tratava de pessoas ligadas a José Serra, comandadas pelo deputado tucano 

Marcelo Itajiba. Retornou a investigar as privatizações, direcionando o foco para pessoas 

ligadas a Serra, quando descobriu documentos que indicavam a existência de empresas 

sediadas em paraísos fiscais em nome de Verônica Serra e de seu marido, Alexandre 

Bourgeois, responsáveis pela internação de valores no Brasil. Passou a investigar tais 

empresas e, para isso, precisou ir várias vezes a São Paulo e algumas vezes a Brasília. Todas 

as despesas das viagens necessárias para colher o material foram pagas pelo jornal mineiro 

que, ao final, recebeu um relatório, o mesmo que se encontrava salvo em seu computador e 

que fora copiado e levado a conhecimento público por integrantes do PT em disputa pela área 

de comunicação da campanha. 

No documento o jornalista diz que foi procurado por Luiz Lanzetta, responsável pela 

área de comunicação da pré-campanha de Dilma Rousseff, para indicar pessoa ou empresa 

capaz de descobrir os responsáveis pelos vazamentos da casa do Lago Sul, QI 5, onde estava 
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desenvolvendo suas atividades a serviço do PT. Amaury teria indicado Idalberto Matias 

Araújo, mas como ele não podia fornecer nota fiscal pelos serviços prestados, apresentou 

Onézimo Graça, delegado aposentado da policia federal. Todavia, o preço de 180 mil reais 

por mês, proposto para desempenho da tarefa, que incluiria investigação sobre o grupo 

liderado pelo deputado tucano Itagiba que, segundo se sabia, estava trabalhando na produção 

de dossiês contra aliados de Dilma Rousseff e contra o PMDB, foi considerado alto e a 

contraproposta não foi aceita. 

No período que esteve em Brasília, Amaury ocupou um apart hotel Meliá Brasília, de 

propriedade do responsável pela administração dos gastos da casa do Lago Sul e da campanha 

petista. Como o deputado Rui Falcão tinha a chave deste apartamento, pois já havia morado lá 

e estava brigando para ter sua empresa contratada para fazer a comunicação da campanha 

nacional do PT, o jornalista tem como certo que ele copiou o relatório de seu notebook. Além 

disso, dois outros jornalistas, Policarpo Júnior, da Revista Veja, primeira a publicar a matéria, 

e Hugo Marques, da Revista Isto É, apontaram este deputado petista como a pessoa que os 

tinha procurado para dar publicidade ao material, denunciando que havia um novo grupo de 

‘aloprados’ trabalhando na pré-campanha de Dilma e, com isso, ele não concordava. 

A confissão do jornalista lhe rendeu indiciamento pelos crimes de violação de sigilo 

fiscal, corrupção ativa, uso de documentos falsos e por dar ou oferecer dinheiro ou vantagem 

à testemunha. O ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, negou a desavença com o 

candidato a presidente do seu partido, mas, posteriormente, Amaury Ribeiro Júnior publicou o 

livro A Privataria Tucana. O livro esgotou sua primeira edição em menos de vinte e quatro 

horas e “apresenta documentos inéditos de lavagem de dinheiro e pagamento de propina (...) 

José Serra é o personagem central dessa história. Amigos e parentes do ex-governador 

paulista operaram um complexo sistema de maracutaias financeiras” (CARTA CAPITAL, 

2011). 

Assim, embora o PT já tivesse tentado fragilizar adversários com uso de dossiês, 

conforme revelaram Wagner Cinchetto e Gerardo Xavier Santiago, ex-integrantes dos grupos 

responsáveis pela coleta de informações e documentos contra adversários em 2002 e 2006 

respectivamente, em 2010 a prática não foi confirmada. Isso, no entanto, não desmente a 

violação a direitos individuais pelo Estado que nasceu para defendê-los. 

Já na Casa Civil, apesar das investigações não terem sido concluídas no período aqui 

analisado e na sua conclusão não ter apontado para o uso do dinheiro manipulado pela família 
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Guerra na campanha de Dilma Rousseff, restou confirmada a prática de nepotismo vedada 

pelo Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010 que, em seu art. 3º, §3º, proíbe a contratação, 

por órgão da administração pública federal, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou 

sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de 

confiança que atue na área responsável pela demanda. Fato que ocorreu na contratação do 

escritório de advocacia Trajano & Silva Advogados pela Empresa de Pesquisas Energéticas. 

Embora a CGU não tenha assim concluído, havia, sem dúvida, uma relação muito próxima da 

família da ex-ministra Erenice Guerra e dela própria com este escritório. 

Além disso, ficou evidente o tráfico de influência, crime praticado por particular 

contra a administração pública, previsto no Código Penal Brasileiro, art. 332, que o define 

como sendo “solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa 

de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da 

função”. A pena é de dois a cinco anos de reclusão, aumentada da metade se a vantagem for 

destinada também ao funcionário, adido a isso há previsão para a cobrança de multa. 

Responsável pela auditoria, a Controladoria Geral da União não encontrou 

irregularidades nos atos administrativos denunciados envolvendo a empresa Matra Mineração 

Ltda, de propriedade do Senhor José Roberto Camargo Campos, marido de Erenice Guerra, 

que, segundo denúncias, teria se beneficiado com o arquivamento de 14 multas a ela 

aplicadas, no período que a esposa era secretária executiva da Casa Civil, naquele momento 

chefiada por Dilma Rousseff. Segundo a NOTA TÉCNICA N.º 2272/DIENE/DI//SFC/CGU-

PR, os valores foram revistos devido a erros. Corrigidos e atualizados monetariamente, houve 

reaplicação da sanção, conforme publicação do Diário Oficial da União, de 20 de agosto de 

2008, os valores foram parcelados e estavam sendo pagos regularmente. Em relação aos 

alvarás concedidos para a exploração de minerais, a CGU diz que eles estavam corretos, pois 

atendiam às exigências do Código de Mineração. 

A Controladoria também não detectou erros na compra do medicamento Tamiflu, 

usado no combate à pandemia da gripe H1N1, pelo Ministério da Saúde. Conforme a NOTA 

TÉCNICA N.º 2251 /DS/SFC/CGU-PR, a transação obedeceu às recomendações dos 

organismos internacionais e do plano brasileiro de preparação para uma pandemia da 

Influenza. Além disso, na auditoria realizada não foram encontrados documentos que 

pudessem confirmar as denúncias da mídia, assim como não havia indícios de prejuízos para a 

administração pública. 
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Quanto à relação com a EDRB, que apresentou um projeto de geração de energia 

heliotérmica para o Nordeste com o objetivo de receber financiamento do BNDES, a CGU, 

conforme NOTA TÉCNICA N.º 2281/2010/DEDIC/DE/SFC/CGU-PR, concluiu que os 

critérios técnicos foram observados e por não estar em conformidade com eles, o 

financiamento não foi autorizado, não havendo motivos para maiores investigações. 

Nem a contratação por inexigibilidade da pessoa jurídica Trajano & Silva Advogados, 

que já teve como sócia a ex-ministra Erenice Guerra e na qual o irmão, Antonio Eudacy Alves 

Carvalho, aparece como sócio, feita pela Empresa de Pesquisas Energéticas, que tinha como 

consultora jurídica a outra irmã, Maria Euriza Alves de Carvalho, mereceu reprimenda da 

CGU. Embora a NOTA TÉCNICA Nº 2274/2010/DIENE/DI//SFC/CGU-PR, emitida em 29 

de setembro de 2010, diga claramente que “o fundamento da contratação por inexigibilidade, 

com fulcro no Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, pressupunha singularidade da causa 

judicial a ser patrocinada e ampla especialização (...), o que não se harmoniza com o caso em 

tela”. E que a pesquisa de mercado restringiu-se àquele escritório, sendo tomados como 

referência contratos anteriores cujos objetos não guardavam similaridades com o atual, a EPE 

recebeu apenas recomendações para agir de modo diferente, ou seja, conforme a legislação 

vigente.   

 

Como forma de amenizar a questão o órgão auditor afirma que a prestação do serviço 

foi realizada e que o irmão da ministra e da consultora jurídica da empresa pública 

contratante, somente passou a fazer parte do quadro societário da Trajano & Silva Advogados 

quando já havia findado a relação contratual com a EPE, com isso livrou os envolvidos de 

serem responsabilizados por prática de nepotismo. Todas estas auditorias foram concluídas 

antes de 03 de outubro de 2010, quando ocorreu o primeiro turno das eleições. 

A Corregedoria se apresentou mais rigorosa nas investigações realizadas após o 

período eleitoral. No acordo firmado entre o Ministério das Cidades e a Fundação 

Universidade de Brasília, tendo como objeto estudos para elaboração de planos diretores 

integrados de mobilidade urbana para áreas metropolitanas e aglomerados urbanos, para 

atender uma demanda da Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Humana onde José 

Euricélio Alves de Carvalho, irmão da ex-ministra Erenice Guerra, prestava assessoria, a 

CGU detectou diversas irregularidades. 
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Na conclusão da análise, de acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 

2.276/2010/DIURB/DI/SFC/CGU-PR critérios técnicos e objetivos não foram observados na 

escolha da instituição para a realização dos trabalhos, e que apenas com base na reputação da 

Fundação, lhe foi repassado um serviço de importância social e abrangência nacional para o 

qual tinha sido destinada uma vultosa soma financeira. 

Procedimentos exigíveis para a concreção do acordo também não foram obedecidos. A 

consultoria jurídica do Ministério das Cidades não emitiu parecer sobre a legalidade da 

contratação, feita sem licitação e no valor de 10,5 milhões de reais. Todas as formalidades 

exigidas pela Lei 8.666 de 1993, a Lei de Licitações, como pesquisa de preços e as 

justificativas pela escolha do fornecedor, pela dispensa do procedimento licitatório, pelo preço 

contratado além dos documentos de aprovação do projeto também não fazem parte do 

processo. Assim como não há documento adjudicatório assinado pela autoridade superior. 

A Corregedoria também não encontrou o Termo de Cooperação ou contrato 

administrativo entre o Ministério das Cidades e a Fundação Universidade de Brasília para 

formalização da relação contratual, no qual constariam direitos e obrigações para a 

consecução do objeto, nem houve publicação no Diário Oficial da União. Mais grave ainda 

foi o pagamento de 2,1 milhões de reais sem entrega da parte do produto estabelecida no 

plano de trabalho e a prestação de contas com documentação incompleta e sem manifestação 

conclusiva, somada a ausência de instauração de tomada de contas especial exigível em casos 

como este. Na conclusão da análise, a CGU informa, também, o não atingimento dos 

objetivos pretendidos e solicita a adoção de medidas pelo Ministério para ressarcimento da 

totalidade do recurso para o Tesouro. 

A CGU também viu irregularidades graves na outorga do Serviço Móvel 

Especializado, SME, na subfaixa de 411 concedida pela Anatel à empresa Unicel onde José 

Roberto Camargo Campos, marido da ex-ministra Erenice Guerra, atuava como procurador. 

Num relatório de 34 páginas, Nº 00190.026798/2010-18-A, a Corregedoria diz que foi uma 

decisão tomada em discordância com a área técnica da Agência que, após o chamamento 

público, manifestou-se pela viabilidade de procedimento licitatório para seleção de empresas. 

Todavia, a Superintendência de Serviços Privados da Agência, através de Elifas Chaves 

Gurgel do Amaral, considerou inexigível a licitação argumentando ser “o espectro de 

radiofrequência suficiente para o atendimento da manifestação da empresa Unicel do Brasil 

Telecomunicações”. Para o TCU, o ato possuía erros insanáveis. Para a CGU, a autorização 
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para a UNICEL era descabida, por isso deveria ser avaliada a responsabilização das 

autoridades, já que praticaram ato ao arrepio da legislação e recomendou a imediata anulação 

da outorga. 

Já no relatório Nº 00190.026802/2010-30, a Controladoria registrou as irregularidades 

praticadas pela Empresa de Correios e Telégrafos na contratação da Master Top Linhas 

Aéreas S/A, MTA, empresa beneficiada pela atuação de Israel Guerra, filho de Erenice 

Guerra, para a prestação de serviços de transporte de carga por meio da Rede Postal Aérea 

Noturna. A CGU analisou quatro contratos, celebrados em 2010, com valor total de 59,8 

milhões de reais. 

Os Correios haviam celebrado contrato com a MTA para transporte de carga de São 

Paulo para Manaus, pagando pelo quilograma transportado 1, 99 reais. Para o transporte entre 

Brasília e Manaus estabeleceu nova relação comercial com a mesma empresa, ao preço de 

3,70 o quilo. Depois disso a ECT passou a enviar, de caminhão, grandes quantidades de carga 

de São Paulo para Brasília, de onde era transportada para Manaus, pela MTA, pagando 1,71 

reais a mais, fora a despesa com o transporte rodoviário. Diante disso, a CGU recomendou a 

apuração de responsabilidades, a aplicação de multas e o ressarcimento ao Tesouro dos 

valores pagos a mais pelos serviços. Estava confirmada a denúncia do manifesto de que o 

fisiologismo estava a auditar os mais altos negócios do Estado, embora não se possa afirmar 

que isso se deu em benefício da campanha política. 

O Manifesto em defesa da democracia foi pautado pela imprensa, portanto, o 

argumento de que ela já não tem influência na formação do pensamento nacional, usado por 

Lula e partidários para desqualificá-la, é equivocado. Todas as denúncias contidas no texto 

foram manchetes de jornais, revistas e telejornais. Sendo ela defensora do liberalismo não é 

de se estranhar que os valores desta doutrina encontrem defesa neste documento. 

É de bom acorde lembrar que o Estado liberal brasileiro nasceu sem respeitar os 

direitos civis de parte significativa da população e, na sua origem, buscou legitimidade 

distribuindo cargos, títulos de nobreza e outras benesses. Esse comportamento era 

passivamente aceito pelos defensores do liberalismo, apenas quando suas reivindicações não 

eram aceitas denunciavam a corrupção, a violação aos direitos, os casos de despotismos. É 

histórica a discrepância entre o arcabouço formal e a prática política no Brasil, mas apenas 

quando ela atinge interesses de setores sociais importantes, surgem as acusações. 
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Disso não se tira que as denúncias sejam todas infundadas. Por vezes elas estão a 

tornar público relações não republicanas. Mas elas também deixam às claras a face não 

democrática de quem as promove. Não se defende as instituições que sentem suas entranhas 

corroídas pelas gestões fraudulentas e o seu corpo agitado pela ira dos acusadores. Não foi 

outra coisa senão a falta de confiança nelas e a não adesão destas forças relevantes às suas 

estruturas, que mais contribuíram para a instalação da ditadura militar, em 1964. Em 2010 

repetiam o comportamento, indicando que os avanços alcançados a partir da redemocratização 

não foram suficientes para superar as deficiências da cultura política do país.  

 

4.3 Homem de partido: um inimigo a ser eliminado 

 

Lula, o Presidente da República Federativa do Brasil, o militante, o chefe de facção, 

qual deles aborrecia, de fato, a oposição? A julgar pelos discursos, havia pouco a se falar de 

ruim do Chefe do Executivo brasileiro, tanto assim que os dois mais fortes candidatos 

adversários defendiam o direito de usar sua imagem. Para Serra, do PSDB, que apareceu com 

o líder da Nação na TV, não havia nada demais nisso, seu partido apenas mostrara que Lula e 

ele têm história e são políticos experientes. E Marina Silva, do PV, disse que como ex-

ministra do governo era legítimo o uso, sem oportunismo, da imagem do Presidente. Além 

disso, segundo a imprensa, a estratégia do PSDB era desacreditar a candidata petista e o seu 

partido, preservando o Governante. Até a violação do sigilo fiscal de pessoas filiadas a ele foi 

creditada a Dilma Rousseff e ao PT, quando o correto seria responsabilizar o Dirigente do 

País. 

No final de setembro, peças publicitárias do Partido da Social Democracia que 

circularam na internet relacionando Dilma Rousseff aos extremistas do partido deixaram clara 

a intenção dos tucanos. 

Em um dos filmes, um apagador vai eliminando o conteúdo de capas 

de jornais, enquanto o locutor diz: PT, o partido que não gosta da 

imprensa. O partido que em diversas ocasiões tentou calar os jornais. 

PT, o partido que vira e mexe manda para o Congresso projetos para 

controlar os órgãos de imprensa [neste ponto um esparadrapo é 

grudado num gravador]. O PT só não conseguiu calar de vez a 

imprensa [um aparelho de TV é sufocado por um saco plástico] 

porque Lula não deixou. [fecho:] Será que a Dilma segura o PT? 

Há ainda uma peça em que um homem caracterizado como Lula 

segura quatro cães rottweiler raivosos. Lula fez coisas boas pelo país. 
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A maior delas foi não deixar o PT mandar em seu governo, diz o 

locutor. De repente os cães escapam, e o texto encerra: Lula conseguiu 

segurar. Mas e a Dilma: será que ela vai ter força para segurar o PT? 

(FOLHA.COM, 2010ai). 

 Ainda houve o discurso do vice-presidente, o democrata Indio da Costa, ligando o PT 

as Farc, ao narcotráfico e a tudo que há de ruim. Mas não somente ele; José Serra, na sabatina 

realizada pelo Grupo Estado, disse que o PT convive mal com a democracia. “No fundo da 

alma e, às vezes, até na superfície, eles não são democratas”. Em relação a candidata disse 

que havia um inédito ocultamento, inclusive bibliográfico. Lembrou que o Superior Tribunal 

Militar não permitira o jornal Folha de São Paulo consultar o processo no qual Dilma aparece 

como ré pelas suas atividades em organizações clandestinas que lutaram contra a ditadura 

militar, instaurado na década de 70 e o fato de ninguém conhecê-la politicamente 

(ORENSTEIN, 2010). Como historicamente os brasileiros escolhem seu candidato pelas 

características pessoais, Serra reforçava a comparação entre ele, um político experiente, e a 

iniciante Dilma. Ele era a certeza. Ela a dúvida. Mas Lula sugeriu que os eleitores 

estabelecessem um paralelo entre o seu governo e o de FHC. E a disputa se deu entre o 

candidato do PSDB e a do Presidente. 

Partidários de Serra perceberam que os métodos de disputa utilizados não estavam 

gerando resultados positivos e consideraram um equívoco continuar reforçando a imagem de 

bom governante do líder da Nação. Para FHC, o erro da oposição foi permitir a mitificação de 

Lula, porque ele não fez nenhuma revolução, é um representante da velha elite conservadora, 

embora sua origem seja a classe trabalhadora (BBC BRASIL, 2010). Todavia, ponderaram 

que também não podiam fazer ataques diretos a um governo que era aprovado por 80% da 

população. Restava mostrar a confusão que o Presidente fazia com seus personagens e 

continuar a campanha de desqualificação do partido e da candidata, que foi nominada pelos 

governistas de estratégia do medo. 

A posição dos tucanos se assemelhava a dos petistas na disputa de 1994. Com a 

população aplaudindo o plano real não podiam criticá-lo, também não deveriam elogiá-lo 

porque tornava mais forte seu adversário: FHC, do PSDB; enfim, ficaram sem discurso. Era 

assim que se encontrava a oposição em 2010. Sem poder contar com um eleitorado capaz de 

entender as dificuldades econômicas pelas quais o Brasil poderia vir a passar, segundo a visão 

oposicionista, devido às medidas inadequadas que o Governo Lula adotava, as críticas foram 

dirigidas à política externa, e também não encontraram receptividade na população. Pensaram 
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em censurar os programas sociais, desistiram e passaram a defendê-los, sobretudo o Bolsa-

família que, numa futura gestão Serra, pagaria até o décimo-terceiro, conforme programa 

apresentado.  

A exposição de ideias foi de tal forma tolhida que os tucanos não conseguiam 

apresentar propostas que se harmonizassem com a história do partido. E as exibidas foram 

facilmente desvaloradas pelos petistas. Somado a isso, até nas áreas nas quais o governo vinha 

apresentando gravíssimos problemas, como a saúde, pasta já dirigida por Serra, o julgamento 

oposicionista não encontrava eco entre os populares. Era preciso desconstruir a imagem de 

Lula, porque ele era muito maior que a sua candidata, que o seu partido e do tamanho do seu 

governo, a julgar pela sua popularidade, 79%. 

FHC disse que o Presidente agia como um militante, um chefe de facção. Para ele era 

preciso que o STF agisse no sentido de evitar os exageros que vinham sendo cometidos. 

Acusou o Governante de ter atitudes autoritárias, especialmente quando propõe a extinção dos 

adversários, como fez com o DEM, e o comparou ao ditador italiano, Mussolini. “Claro que 

tem de ter posição e defender ideias, mas outra coisa é querer massacrar o outro lado. Acho 

que isso ultrapassa o limite do Estado democrático de Direito” (FHC apud Warth, 2010d). 

O governador de São Paulo, Alberto Goldman, declarou que Lula tem operado com o 

propósito de destruir os opositores e a todos que emitirem opiniões divergentes. Esta é uma 

“atitude muito perigosa para quem quer viver num regime democrático” (GOLDMAN apud 

PORTO, 2010b). 

O senador eleito por Minas Gerais, Aécio Neves, acusou-o de usar a máquina 

administrativa federal na campanha de Dilma Rousseff. “O Brasil tem de seguir construindo o 

seu destino (...) Não pode se acovardar, não pode se curvar à força daqueles que se acham 

donos definitivos do poder e que colocam o País a serviço de um partido político” (AECIO 

apud SANTOS, 2010). FHC já havia apontado para isso quando disse que o governo estava a 

usar um rolo compressor para derrotar adversários. “Nunca antes na história da República, 

como o presidente Lula gosta de dizer (...) um presidente fez tanta pressão para ganhar uma 

eleição” (FHC apud LEOPOLDO, 2010). 

O PSDB divulgou nota fazendo críticas ao comportamento do dirigente do país. Nela 

os tucanos afirmam que Lula tem feito confusão entre o papel de líder da nação e o de cabo 

eleitoral. E o candidato José Serra, depois de ser alvejado na cabeça por um objeto numa ação 
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da militância petista, responsabilizou-o pelo ambiente violento que se instalou na disputa 

eleitoral. Segundo ele, ao “se colocar de corpo e alma no processo eleitoral, ao invés de 

governar o país, ou mesmo incitar a destruir adversários, como ele tem feito, só contribuiu 

para esse clima de violência” (SERRA apud MASCHIO, 2010a). 

Przeworski já disse que o cotidiano de uma democracia está longe de ser o paraíso 

idealizado por alguns. Ao contrário, é um regime rico em conflitos alimentados, por vezes, 

por razões mesquinhas e discursos enganosos, geradores do desencanto. Daí a tentação, quase 

sempre presente, sobretudo em democracias novas, do retorno ao autoritarismo 

(PRZEWORSKI 1994, p. 131). 

O PT originariamente não via com simpatia as composições formadas para governar o 

país. Tanto é assim que, apesar de ter atuado na campanha ‘Diretas Já’, negou-se a apoiar a 

eleição indireta de Tancredo Neves e de dar sustentação ao governo Sarney. Mas quando 

decidiu jogar, aceitou as regras já existentes no país e, com isso, distanciou-se dos 

movimentos sociais que estiveram na sua formação, para selar alianças com diversos partidos, 

alguns deles sem conteúdo programático, outros com valores contrários aos pregados pelo PT. 

Nesse momento nascia um projeto de poder, não necessariamente autoritário. Pode-se inferir 

que ele tinha a mesma forma e o mesmo conteúdo do plano do PSDB de ficar 20 anos gerindo 

a nação. 

Para Hélio Bicudo, fundador do PT e signatário do manifesto em defesa da 

democracia, a polarização entre PT e PSDB representa bem essa busca do poder pelo poder. 

O jurista, em entrevista à TV Estadao, na série ‘Decanos Brasileiros’, confirmou, também, a 

existência de um plano para viabilizar a estabilidade dos petistas no comando do país. 

Eu posso dizer com toda tranquilidade que quando foi lançada o Bolsa 

Família através da reunião das bolsas que foram instituídas pelo 

governo anterior do Fernando Henrique, que eu perguntei a José 

Dirceu, que era um dos próceres e foi ministro da Casa Civil do 

governo Lula, o que se pretendia? Como é que isso ia funcionar? 

Quais eram os objetivos? Ele disse: é o seguinte nós vamos ter, pelo 

menos, doze milhões de bolsas família, que vão representar três ou 

quatro vezes mais votos na próxima eleição. Com isso nós garantimos 

a reeleição do Lula pro segundo período. A proposta do Bolsa 

Família, embora possa ser considerada um avanço, na verdade as 

intenções não eram o avanço. As intenções eram a permanência do 

Partido dos Trabalhadores no poder através da reeleição do Lula (TV 

ESTADAO, 2011). 
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O deputado petista Maurício Rands (2002 – 2010) testemunhou essa mudança e 

confessa que, apesar dos ganhos sociais alcançados nos governos petistas, as práticas 

eleitorais fizeram-no igual aos demais partidos. Para ele, “o erro não está na decisão de 

participar do jogo político no estágio em que se encontram as nossas instituições democráticas 

(...) o erro consistiu no conteúdo e na dose de concessões efetuadas”. Por isso questiona se 

para Lula ganhar as eleições teria sido realmente necessário despolitizar o candidato e o 

partido e se ancorar no messianismo plebiscitário (RANDS, 2010, p. 141). 

À semelhança dos outros partidos, o PT também passou a ser financiado por empresas 

que mantinham relações contratuais com a administração pública federal, usando recursos do 

caixa dois. Mas o esquema não funcionou apenas nas eleições, favoreceu aos congressistas da 

base aliada, que passaram a ter suas atividades políticas custeadas pelos operadores dos 

recursos não declarados à Justiça Eleitoral e desembocou no escândalo do ‘mensalão’. Dessa 

forma, as duas facções que disputaram o segundo turno das eleições, além de semelhantes no 

comportamento público, achavam-se idênticas nas relações secretas. Por certo que, quando 

Schumpeter defendeu que eleições coibiriam a tirania quando fossem disputadas por pelo 

menos duas facções, estava a falar de grupos defensores de ideias diferentes e com atitudes 

distintas. Não era o que se tinha na disputa pela presidência do Brasil, em 2010. 

Partidos e candidatos com iguais comportamentos, restou diferenciar a atuação dos 

líderes FHC e Lula na disputa eleitoral de 2002 e 2010. Como afirmaram seus partidários, o 

primeiro teve uma atuação moderada, agiu, na opinião destes, como um presidente de uma 

República. O segundo, sem esquecer que era o governante mais bem avaliado da história do 

Brasil, como um cabo eleitoral usou toda a popularidade que possuía para eleger sua 

candidata. 

Contudo, há de se ter em conta que, apesar de reconhecer que o governo FHC foi o 

responsável pela estabilidade da moeda, a expressiva maioria dos brasileiros se encontrava 

insatisfeita, principalmente com o alto índice de desemprego que atingia o país e exigia 

mudanças. Portanto, uma presença maior do presidente na campanha de José Serra, em 2002, 

não lhe traria grandes ganhos. Assim, embora somente os tucanos possam confirmar, esta 

quase ausência do então líder da Nação naquele pleito eleitoral foi uma estratégia de 

campanha, e eles estavam tão seguros dela que a repetiram em 2006 e 2010. 

Agora, tinha-se um governo que detinha 83% de aprovação e um presidente querido 

por 79% dos brasileiros que desejavam a continuidade. Somado a isso, diferente de Serra que 
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tem uma carreira política consolidada, Dilma Rousseff não havia disputado nenhuma eleição, 

o que exigia de seu padrinho político grande dedicação. Sem contar que as eleições estão se 

transformando cada vez mais em espetáculos, impondo aos atores uma entrega maior aos seus 

personagens, o que Lula fez com grande talento, tornando-se protagonista do pleito eleitoral. 

Mas nem a Justiça Eleitoral, além daquilo que disciplinou com a aplicação das multas, nem os 

adversários conseguiram caracterizar como infração às leis, as ações do Presidente. 

 

4.4 O Conselho Federal de Jornalismo e a Liberdade de Imprensa 

 
 

A denúncia de financiamento, pelo governo, de grupos “que pedem abertamente 

restrições à liberdade de imprensa” se deveu ao apoio dado à proposta da Fenaj de criação do 

CFJ, amplamente criticada pelas maiores empresas de comunicação do país, e pela manifesta 

intenção de regular o setor do ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social do 

Governo Federal, Franklin Martins. 

 

Para a grande imprensa, Lula e o PT atentam contra a liberdade de expressão quando 

defendem a normatização das atividades do jornalismo com o desejo de controlar, inclusive, o 

conteúdo. O PNDH-3 e o programa do PT, aprovados em 2010, ambos propondo leis que 

tornem com efeito os artigos constitucionais que tratam do assunto, inclusive para evitar a 

formação de monopólio e oligopólio nesta área, somados às críticas do Presidente a jornais e 

revistas na eleição, tornaram-se as provas de que necessitavam os opositores para mostrar o 

perfil autoritário dos petistas. 

 

Em ato político em favor de sua candidata, Lula criticou a qualidade das matérias 

publicadas e prometeu derrotar, além dos tucanos, parte da imprensa que age como partido 

político, alegando que “nós não precisamos de formadores de opinião. Nós somos a opinião 

pública” (LULA apud ALVARES, 2010b). Taxado de autoritário, fascista e comparado ao 

ditador italiano, Mussolini, o presidente brasileiro também foi acusado de estar trilhando o 

caminho de Hugo Chaves que, segundo a imprensa nacional, tem se mostrado incapaz de 

conviver com opiniões contrárias e por isso fechou o principal canal de TV e tem levado 

jornais e emissoras de rádio da Venezuela à extrema fragilização. 

Em nenhum momento da história do Brasil a imprensa recebeu tantos ataques de um 

presidente quanto no Governo Lula, segundo Marco Antonio Villa, historiador e professor do 
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departamento de Ciências Sociais, da Ufscar, e signatário do manifesto em defesa da 

democracia. Mesmo Getúlio Vargas, que enfrentou a opinião contrária de todos os veículos 

de comunicação do país, com exceção do jornal Última Hora, manteve o embate dentro do 

campo político, contra a UDN. Villa creditou o comportamento de Lula ao fato de a imprensa 

ter assumido o papel da oposição. “Faz isso porque sabe que é na mídia que encontra seus 

reais opositores, não por motivo político, mas simplesmente por questionar o discurso oficial 

ufanista” (VILLA, 2009). 

 

Para o filósofo Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política, da Unicamp, a 

imprensa era a única instituição que fiscalizava o governo depois que o TCU foi silenciado; o 

MPF abriu mão de defender o interesse público; a PF foi posta sob controle e os membros do 

Congresso Nacional passaram a se preocupar apenas em receber recursos do Executivo. A 

atuação de jornais e revistas denunciando os erros do governo foi a causa de tanta 

agressividade, porque passaram a atrapalhar o personagem do Presidente, criado no melhor 

estilo dos caudilhos sul-americanos. Nesse ponto, segundo Romano, Lula imitava Getulio 

Vargas que criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela campanha que 

o eternizou como o ‘pai dos pobres’(PORTELA, 2010). 

 

Mas a imprensa também tinha sua própria campanha e precisava de declarações de 

partidários do governo fazendo ataques a ela. Trouxe da Bahia, de uma reunião com 

petroleiros, uma suposta afirmação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, de que o 

governo Dilma, devido ao monopólio do setor de comunicação e à liberdade excessiva da 

imprensa, teria o seu primeiro ano de mandato dominado pelas questões políticas (DÉCIMO, 

2010b). Mas reconheceu que se tratava de erro no relatório do PT baiano distribuído para os 

veículos de comunicação. O jornal Folha de São Paulo publicou errata na edição do periódico 

impresso de 30 de setembro de 2010, mas já havia noticiado nota divulgada pelo partido que 

atribuía o erro de comunicação a um equívoco da assessoria, criticado severamente por José 

Dirceu (MAGENTA, 2010). E o Estadao publicou, na íntegra, a palestra do petista 

(ESTADAO.COM.BR, 2010l). Em nenhum trecho há qualquer agressão à liberdade de 

imprensa e de expressão. 

 

Na análise do comportamento da mídia na reeleição de Lula, Marcus Figueiredo, 

cientista político do Iuperj, detectou que os jornais brasileiros adotam dois padrões bem 

diferentes concomitantemente: nos discursos, a objetividade do jornalismo americano; na 

produção diária se partidarizam e conferem tratamentos diferentes aos candidatados. Assim 
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foi em 2006 quando exacerbavam pontos negativos do Presidente e as qualidades do 

adversário (MAURICIO DIAS, 2010c). Sendo assim, as atitudes pouco elegantes do Chefe do 

Executivo brasileiro em relação a revistas e jornais encontram justificativas. “Denunciar esse 

comportamento como vítima, como ele faz, não significa tomada de posição contra o direito 

de informar”, segundo Dias (MAURICIO DIAS, 2010d). 

Já Venício Artur de Lima, sociólogo, jornalista, professor aposentado da Universidade 

de Brasília, de Ciência Política e Comunicação, diz que, para entender a atuação da mídia, no 

Brasil, nas eleições 2010, é necessário ser levada em conta a derrota dos candidatos ligados ao 

setor em vários países latino-americanos. O professor sustenta existir farto material provando 

a íntima relação entre a “velha mídia” e as classes dominantes da América Latina durante a 

ditadura dos anos 60 a 80. 

A chegada desses novos governantes ao poder, muito deles com intenção de revisar os 

processos de concessão de rádio e TV, e os avanços tecnológicos que possibilitam o acesso 

on-line às noticias, trouxeram à imprensa tradicional sérios riscos à sua soberania e à sua 

saúde financeira. Nas eleições, diante da clara possibilidade de derrota de seu candidato, esta 

se atira na campanha e age como partido político. Para ele há uma onda de denuncismo. “O 

que estamos assistindo é a volta da UDN, de quem não aceita o jogo democrático” (DE LIMA 

apud MARCONDES,2010b). Este é também o pensamento de Bresser Pereira, ex-ministro 

que foi responsável pela reforma administrativa do Estado no governo FHC. “A UDN foi um 

exemplo de liberalismo autoritário, golpista. Hoje, no Brasil, vemos um patético renascimento 

do udenismo” (BRESSER-PEREIRA apud MENEZES, 2010c). 

Estavam unidos, Veja, Folha, Estadão e Globo nas acusações a Lula e ao PT de 

estarem enterrando a democracia; todavia, mesmo diante dos discursos pouco recomendáveis 

do Presidente não há indícios de projeto autoritário petista, segundo o editor da revista Carta 

Capital. Para ele, os fatos apontam na direção inversa. Historicamente a união da mídia foi 

responsável pelos dias mais duros da história do Brasil. Estiveram envolvidos, por exemplo, 

na morte de Getúlio Vargas, ofereceram resistência a Juscelino Kubitschek, apoiaram o golpe 

de 1964, ficaram longe da campanha ‘Diretas Já’, praticamente elegeram Collor, aplaudiram a 

reeleição de FHC e seu programa de privatização. Agora “estão a se mover para mais uma 

Marcha da Família, com Deus, pela Liberdade” (CARTA, 2010b). 
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Essa gente não nos perdoa. Basta que você veja alguns órgãos e 

jornais do Brasil. Aliás, alguns órgãos e jornais deveriam ter a cor do 

partido que eles defendem e a cara do candidato que defendem e parar 

de falar em neutralidade”, (...). “Porque na verdade quem faz oposição 

neste país é determinado tipo de imprensa. Ah, como inventam coisa 

contra o Lula. Olha, se eu dependesse deles para ter 80% de aprovação 

neste país eu tinha zero. Porque 90% das coisas boas deste pais não é 

mostrado (LULA apud TOSTA, 2010b).  

Não se pode, no entanto, deixar de ver que foram os integrantes do governo petista que 

forneceram farto material para as denúncias da imprensa, portanto, nem tudo é denuncismo. 

Há que se separar, ainda que não seja tarefa fácil, dado que tanto os denunciantes quanto os 

denunciados se utilizam de fatos verdadeiros para cometerem exageros, a crítica do erro, da 

crítica que esconde interesses privados. 

 

A proposta de criação do CFJ necessitou de ajustes, mas jamais se configurou em 

golpe a liberdade de imprensa. O Projeto de Lei nº 3.985/04, apresentado pela Federação 

Nacional dos Jornalistas e encaminhado para o Congresso pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, propôs a criação de uma instituição nos moldes dos demais conselhos profissionais, 

para atuar na fiscalização e no aprimoramento do exercício profissional dos jornalistas. Esta é 

uma luta histórica da Fenaj, que vê como necessárias, além da fiscalização, o disciplinamento 

e a orientação dos jornalistas e a aplicação de sanções às infrações ao código de ética da 

profissão.  

 

O esforço para a criação de um conselho profissional iniciou nos anos 60 e contou 

com o apoio de alguns parlamentares. Alguns projetos de lei foram apresentados na Câmara e 

no Senado, tendo sido aprovada pelo Congresso a PLS 307/95, de autoria do Senador Carlos 

Bezerra (PMM-MT), vetada pelo presidente FHC. Posteriormente, decisão do STF que 

entendia ser do Executivo a prerrogativa de apresentação de proposta para criação de 

instituições fiscalizadoras de carreiras profissionais regulamentadas, inviabilizou projeto de 

lei, que tramitava, de iniciativa do Poder Legislativo. 

 

Tal decisão levou a Fenaj a apresentar um anteprojeto ao MTE, ainda no governo 

FHC, para que este encaminhasse ao Congresso. Com o fim deste governo e o não envio ao 

Poder Legislativo, a Federação recomeçou as negociações, no governo Lula, que apoiou a 

iniciativa e a encaminhou com algumas modificações. A mais polêmica delas foi incluída no 

texto pela Casa Civil, chefiada pelo ministro José Dirceu, que ampliou a fiscalização para a 

‘atividade do jornalismo’, sem esclarecer o significado da expressão (ROMÃO, 2008).  
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A dubiedade do termo fez com que as empresas jornalísticas se sentissem alvo de 

fiscalização de uma instituição que não teria competência pra isso. O projeto foi bastante 

criticado pela grande imprensa nacional. Seu texto também foi rejeitado pelo relator, 

Deputado Nelson Proença (PPS-RS), dado o seu entendimento de que o país já possui 

legislação capaz de punir os crimes cometidos pela imprensa. Acompanhado por seus pares, o 

projeto de lei foi arquivado em 2004.  

 

Hoje, no Brasil, o MTE é o responsável pela concessão do registro profissional dos 

jornalistas e pela fiscalização das condições de trabalho da categoria. No entanto, o Ministério 

não tem competência para verificar as questões técnicas e éticas da atuação destes 

profissionais, que deveriam seguir o Código de Ética da profissão. Atualmente, a não 

observância daquilo que está disposto neste documento não gera punição que leve à suspensão 

da atuação do profissional desobediente. Dessa forma, os defensores da criação do CFJ 

sustentam que o conselho tornaria o código de ética efetivo. 

 

Firme na decisão de criar o CFJ, a Confecom aprovou em dezembro de 2009 nova 

proposta que voltou ao Congresso. A ABERT chamou atenção para os conselhos criados em 

países latino-americanos e para as tentativas, por parte destes, de cerceamento da liberdade. 

Por sua vez, a ANJ alertou para o fato de o projeto já ter sido reprovado. As duas associações 

se posicionaram frontalmente contra a criação do CFJ.  

 

A Confecom excluiu do projeto de lei, arquivado em 2004, a fiscalização e 

regulamentação das atividades do jornalismo, ficando claro que a competência do CFJ é para 

atuar junto aos jornalistas, da mesma forma que atuam os outros conselhos profissionais. O 

foco agora é dar efetividade ao que está disposto na Constituição Federal, nos artigos de 220 a 

224, regulamentando-os, sobretudo, na proibição de monopólio e oligopólio. Uma nova Lei 

de Imprensa foi reivindicada, pois com a derrubada pelo STF da antiga, lacunas ficaram 

abertas e precisam ser normatizadas, entre elas está o direito de resposta. A categoria também 

defende, junto ao Congresso, a obrigatoriedade, para atuar na área, do diploma em curso de 

jornalismo.  

 

Não há comprovação de financiamento pelo governo nem se pode afirmar que as 

propostas apresentadas pela Fenaj, desde os anos 60, tivessem o objetivo de impor limites à 

liberdade de imprensa. A aprovação, pela Federação, da modificação feita pela Casa Civil, em 

2004, no texto do seu projeto de lei, incluindo a expressão dúbia ‘atividade do jornalismo’ 



152 

 

aponta apenas para a falta de clareza do objetivo que fundamentaria a criação do CFJ naquele 

momento. Todavia, a revisão do texto, que resultou na retirada da sentença do novo projeto de 

lei, indica, claramente que, hoje, até a Fenaj discorda da alteração feita no texto pelo Governo 

Lula. 

Para além da defesa da necessidade de um órgão que discipline a atuação de jornalistas 

existe, também, a premência de regular o setor e a apresentação dos modelos regulatórios 

existentes em países desenvolvidos é um poderoso argumento para os defensores desta ideia. 

A discussão de impor regras à ação da mídia com o objetivo de preservar o direito de 

expressão foi causa de atritos entre o governo Lula, seus partidários e a imprensa. Franklin 

Martins, ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social, se mostrou favorável à criação 

de uma agência responsável pelo ordenamento do setor e viajou à Europa para conhecer os 

sistemas em execução. 

A França possui a mais antiga Lei de Imprensa em vigor, desde 29 de julho de 1881. 

Neste país nem os jornais, nem a Internet atendem à regulação governamental, mas nenhum 

grupo midiático pode deter mais de 30% do controle da mídia impressa diária e os 

audiovisuais estão sob rígida legislação. Coexistem no setor de comunicação francês rádios 

anarquistas, socialistas, de extrema direita, o que garante a existência do pluralismo de ideias 

e da representação dos diversos grupos, ainda que minoritários (VIANA, 2010). 

Portugal possui sua Agência reguladora que tem ampla atuação no setor. Além de 

conceder concessões e fiscalizar rádio e TV, também age junto às empresas de telefonia e 

telecomunicações, sendo responsável, ainda, pela regulação dos jornais impressos, blogs e 

sites independentes. Já no Reino Unido, onde prevalece o modelo estatal, embora não haja leis 

específicas para o setor, existe a agencia reguladora Ofcom (Office of Comunications) e uma 

comissão independente, a PCC (Press Caomplaints Comission). A atuação da imprensa é 

limitada pela Lei de Direitos Humanos, que assegura a liberdade de expressão, mas também o 

direito à privacidade, coibindo agressões à reputação das pessoas e, principalmente, a 

inviolabilidade dos julgamentos. Nesse sentido, matérias sobre provas de crime e sobre o 

criminoso são proibidas (ibidem, 2010). 

A Itália possui, também, um órgão responsável pela supervisão das atividades do setor 

de telecomunicações: a Autoridade pela Garantia na Comunicação Contudo, o grupo de Silvio 

Berlusconi concentra, junto com o grupo estatal, 85% da audiência e 90% dos anúncios, o que 
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deixa o órgão sem poder de atuação. Na Alemanha, o Conselho Deutscher Presserat, atua 

voluntariamente na defesa da liberdade de imprensa e da ética profissional. Criado por 

jornalistas para não permitir o controle estatal do setor é visto, por alguns, como um modelo 

eficiente de autocontrole democrático; para outros, no entanto, possui atuação inócua, já que 

não tem caráter punitivo. 

Nas Américas, destaca-se o modelo norte-americano, onde o poder está com as 

empresas comerciais. Mas ao contrário do que afirmam, elas estão submetidos à regulação, 

que se dá com uma pequena participação do governo e uma forte atuação do mercado e da 

opinião pública.  Toda regulação do setor obedece ao que está disposto na primeira emenda da 

constituição, que garante o direito fundamental da liberdade de expressão. A Comissão 

Federal de Comunicações – FCC – é responsável pela supervisão de rádio e TV, portanto “a 

regra é ter regra”, apenas os jornais e a Internet não atendem a nenhuma regulação 

governamental (VIANA, 2010). 

 

Recentemente, o ex-presidente FHC, do PSDB, assumiu postura semelhante aos atuais 

governistas sobre esta matéria. Para ele, “os meios de comunicação no Brasil não trazem o 

outro lado. Isso não se dá por pressão de governo, mas por uma complexidade de nossa 

cultura institucional”, disse FHC. “Nós temos toda a arquitetura democrática, menos a alma”. 

Na mesma linha se posicionou o jornalista Eugênio Bucci. Segundo ele, a regulação é 

necessária “para enfrentar três gargalos: a confusão entre religião, meios e partidos; a 

presença possível de monopólios e oligopólios e o abuso das verbas dedicadas à publicidade 

oficial”. Com relação ao último gargalo, o jornalista defende a proibição do uso de dinheiro 

público em anúncios para evitar “o proselitismo oficial”. Considera, no entanto, que o debate, 

no Brasil, está carregado de irracionalidades, a direita se opõe a qualquer tipo de regulação e a 

esquerda pretende censurar os meios (BRANT, 2012). Mas Venício de Lima, tem medo dessa 

surpreendente mudança de postura de FHC. Para ele, isso é uma estratégia da grande mídia, 

que está se apropriando do movimento que pede a regulação para apresentar um projeto que 

mantenha as coisas como estão, ou seja, “é o mudar para não mudar” (MANSUR, 2012). 

O fato é que a regulação pelo mercado, como parece defender a direita brasileira, ou a 

promovida pelo Estado mais agradável aos governistas, tem, na sua origem, deficiências que 

as tornam incapazes de assegurar o pluralismo. A primeira remete à democracia liberal, mais 

preocupada com a competitividade entre as elites e, estando sob o poder econômico, induz os 

meios a aderirem idênticos padrões como condição para a sobrevivência. A segunda aponta 
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para um regime político que se sustenta em Estados fortes, submete-se ao poder político onde 

a produção de informações está centralizada. Se na regulação pelo mercado o caráter plural da 

informação é desconsiderado, na estatal ele é visto de forma negativa, porque se busca a 

unicidade do pensamento.  

Unidos pelo objetivo de manter a expressiva maioria da sociedade sem o 

‘entendimento esclarecido’, indispensável ao processo democrático, a imprensa nacional e o 

governo brasileiro não estão interessados em garantir que as diferentes visões do mundo 

sejam informadas aos cidadãos. Dessa forma, o direito de receber as informações adequadas à 

formação consciente da vontade política, no Brasil, é desconsiderado pela legislação eleitoral, 

dado o curto período que se tem para os debates entre os candidatos; pelos partidos, que não 

deixam claro seu caráter programático e ideológico; pelos candidatos, que se negam a debater 

os graves problemas nacionais; pela imprensa, que se partidariza e pelo governante, porque 

“esconde no governo que vemos, o governo que não vemos”, como denuncia o manifesto.  

Enfim, o Manifesto em defesa da democracia sofreu forte influência da mídia 

nacional, com ela fez coro nas denúncias contra o Governo Lula, criticou o comportamento do 

Presidente e refletiu o pensamento da elite brasileira que, retoricamente, defende a 

democracia liberal. 

O confronto do seu conteúdo com a legislação vigente no país, com as teorias na qual 

se ancora essa análise, com as notícias veiculadas nos jornais online Folha.com e 

Estadao.com.br, assim como nas revistas Veja e Carta Capital, revelou que a presença de 

excessos das duas facções na disputa eleitoral acirrou perigosamente o debate e contribuiu 

para gerar mais desconfianças nas instituições e nas relações inter e intrainstitucionais. 

Demonstrou, também, que determinadas ações e reações dos atores políticos envolvidos, 

frequentemente atentaram contra elas e denotaram a desnaturalização do valor do uso das 

regras que são produtoras da estabilidade do regime democrático. 

Contudo, a marcha para o autoritarismo, que os signatários detectaram e pretenderam 

brecar, não foi percebida. Prova disso é que as duas maiores forças políticas, PSDB e PT, 

responsáveis pelas quatro últimas gestões, adotam comportamentos semelhantes. Mas traz 

uma enorme contribuição, porque se não temos um retrocesso democrático, também não 

registramos avanços, há obstáculos que necessitam ser superados para que o Brasil consolide 

sua democracia. Sente-se, por exemplo, ausência de democratas que, nas suas atitudes, 

reforcem amplamente sua cultura.  
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5. PELA AMPLA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

Setembro de 2010 foi um mês emblemático na disputa pela presidência da República 

brasileira. A sociedade, através de documentos, manifestou-se em defesa da democracia. 

Entre os grupos que se posicionaram estavam movimentos sociais, MST e UNE, centrais 

sindicais, CUT e CGTB, partidos da base governista, PT, PDT, PSB e PC do B, que num ato 

contra o golpismo midiático e em defesa da democracia, proposto e organizado pelo Centro 

de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, no dia 23 de setembro de 2010, no 

sindicato dos jornalistas de São Paulo, reafirmaram sua visão sobre a mídia brasileira e 

apresentaram propostas para sua democratização. 

 

O manifesto, sob o título Pela mais ampla liberdade de expressão, destaca a 

pluralidade que há na direção do Centro promotor do evento, composta por jornalistas, 

blogueiros, acadêmicos, veículos progressistas e movimentos sociais. E denuncia a grande 

imprensa que, na tentativa de deslegitimar o movimento, alardeou que os grupos responsáveis 

pelo protesto estavam sendo financiados pelo governo e “de maneira torpe e desonesta, 

estamparam em suas manchetes que o ato é ‘contra a imprensa’”. Acusa ainda as grandes 

empresas de comunicação de estarem tentando tumultuar o processo eleitoral com o objetivo 

de favorecer seu candidato. 

 

Afirmando que, hoje, no Brasil, os movimentos sociais estão conscientes do papel 

estratégico desempenhado pela mídia, o manifesto tem como justas as criticas direcionadas 

àqueles que, no setor das comunicações, comportam-se como golpistas. Assim, a acusação a 

eles imposta de que tentam silenciar as denúncias da imprensa direcionadas ao governo não 

merece crédito. Sempre foram contra a corrupção, mas não aceitam “falso moralismo, típico 

udenismo, que é unilateral no denuncismo, que trata os ‘amigos da mídia’ como santos, que 

descontextualiza denúncias, que destrói reputações, que desrespeita a própria Constituição, ao 

insistir na ‘presunção da culpa’”. 

 

Dessa forma, as agressões sofridas pelos que discordam desse tipo de cobertura são 

vistas como gestos autoritários, que negam o direito constitucional da livre manifestação. 

“Esta visão autoritária, contrária aos próprios princípios liberais, fica explícita quando se 

tenta desqualificar a participação no ato das centrais sindicais e dos movimentos sociais, 

acusando-os de serem ‘ligados ao governo’” (CONEJERO, 2010).  
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Deixando claros os objetivos do protesto, o documento afirma que não apenas 

interessa ao grupo tirar a máscara da velha mídia e deixar clara a sua natureza golpista, a 

defesa da democracia, que “passa pela democratização dos meios de comunicação” é também 

alvo nesta luta. Para isso apresentam algumas propostas, entre elas o fortalecimento dos 

veículos alternativos; uma operação que passe a limpo a mídia brasileira; a universalização da 

banda larga no país.  Além disso, dada a inércia apresentada pelo congresso na 

regulamentação dos artigos da Constituição Federal que tratam da comunicação, propõe o 

ingresso de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), obrigando o parlamento a 

aprovar a legislação complementar, que dará eficácia a estes dispositivos constitucionais. 

 

5.1 O golpismo midiático 

 

 O Partido da Imprensa Golpista, PIG, foi a sigla criada pelo jornalista Paulo Henrique 

Amorim para nominar a grande mídia que, segundo ele e partidários do governo Lula, 

incluindo os signatários deste manifesto, age como se fosse uma facção política desde que os 

governos neoliberais deram lugar a outros de visão mais progressista na América do Sul. 

 Para combatê-lo os governos venezuelano, boliviano, equatoriano, nicaraguense, 

uruguaio e argentino têm investido em veículos de comunicação ligados ao Estado e 

incentivado rádios e TVs comunitárias. Já o Brasil, que adotou o modelo privado 

estadunidense, não consegue aprovar as leis complementares exigidas para dar efetividade aos 

dispositivos constitucionais relativos à comunicação social e segue sem as regras que proíbem 

o monopólio, o oligopólio e a mídia cruzada. Em consequência ela se mantém concentrada 

nas mãos de políticos e das oligarquias. 

 Entendem os defensores da existência do PIG que a mídia brasileira sempre se opôs às 

causas dos trabalhadores, sempre esteve na defesa dos interesses das classes conservadoras 

com quem mantém íntima relação e que, em troca, dota-lhe de grande poderio, usado, 

frequentemente, para a manutenção dos privilégios, daí a sua aversão às propostas de 

regulação. 

 Como a Assembleia Constituinte de 1988 recebeu demandas de grupos diversos, no 

capítulo dedicado à comunicação social, art. 220 a 224, vedou a censura, seja de natureza 

política, artística ou ideológica e coibiu qualquer restrição à manifestação do pensamento. 

Além disso, estabeleceu os princípios norteadores das programações de rádios e TVs e para os 
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efeitos do disposto destes artigos, a criação do Conselho de Comunicação Social e de leis 

complementares.  

 Em relação à propriedade dos meios limitou a presença de estrangeiros - somente os 

naturalizados há mais de dez anos adquirem o direito de participação no capital social de 

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens - e proibiu a instalação de 

monopólio ou oligopólio.  

 A enorme influência dos senhores da mídia é sentida na ausência de disposição do 

Congresso Nacional para aprovar as leis que deem eficácia a estes dispositivos 

constitucionais. E a ascendência do pensamento destes concessionários nos constituintes de 

1988 se faz notória no § 4º, do art. 223. Por ele, o cancelamento da concessão ou outorga, 

antes de vencido o prazo, apenas se dará por ordem judicial. A regra comum na relação com o 

Estado é que, não atendido o interesse público, contratos, outorgas e concessões podem e 

devem ser revogados, na comunicação social isto não se aplica.  

 Segundo seus opositores, todo esse poder foi usado para desestabilizar o Governo de 

Lula. O jornalista Silva Filho afirma que o clima de ‘pré-golpe’ foi mantido nos dois 

mandatos. O governo foi bombardeado com frequentes denúncias de irregularidades, mas 

também por boatos que visavam desmoralizar o Presidente diante da população. Os não 

governistas foram incapazes de apresentarem propostas alternativas aos projetos do governo, 

mas criaram sucessivas crises, sustenta o comunicador. 

Em várias delas a imprensa tradicional anunciava o ‘fim do governo’. 

Foi emblemática uma capa da revista Veja mostrando o presidente de 

costas, com a marca de um pé impressa em suas nádegas, como se 

estivesse sendo chutado longe do poder. Foi assim o clima na mídia: 

um ‘bota-fora’ permanente (SILVA FILHO, 2010, p. 23). 

 Além do escândalo do ‘mensalão’, em 2005, que quase desencadeou um processo de 

impeachement, a imprensa imputou ao Governo Lula a responsabilidade por diversas ações 

praticadas contra a administração pública ou em desrespeito ao jogo democrático. A operação 

sanguessuga, da Polícia Federal, descobriu fraudes iniciadas em 2001, nas licitações para 

compra de ambulância, que envolveu antigos e atuais parlamentares de vários partidos. 

Embora nenhum integrante do PT tenha participado, ele foi divulgado como sendo um 

escândalo do Governo Lula. Em 2006 veio a compra do dossiê contra tucanos, tentada pelos 

petistas Valdeban Padilha e Gedimar Passos, que foram presos com a quantia de 1,7 milhão 

de reais. E a imprensa chegou a divulgar foto do Presidente, caracterizado de marginal, sob a 
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pilha de dinheiro apreendido. Quanto ao caos aéreo, mesmo tendo sido creditado, por 

profissionais da área, a vários atores e muitos governos, era da atual gestão toda a culpa. “As 

provocações da mídia não ficaram apenas no meio político (...). Os mais direitistas blogueiros 

ou colunistas da imprensa aproveitaram para tentar agitar os militares, nos mesmos moldes da 

velha UDN” (SILVA FILHO, 2010, p. 39). 

Na cobertura da eleição para presidente, em 2010, mais denúncias. A suposta tentativa 

de produção de dossiê, não confirmada, dado que as informações reunidas foram publicadas 

posteriormente pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior no livro ‘A privataria tucana’; a 

violação do sigilo fiscal de integrantes do PSDB e familiares do candidato José Serra, que 

também foi assumida pelo autor do livro cujo tema é o processo de privatização ocorrido no 

governo FHC; e o escândalo da Casa Civil, chefiada por Erenice Guerra, confirmado pela 

auditoria da CGU, após a eleição, foram priorizados pelo Estadão, pelo Folha e pela Veja. 

Eram temas que favoreciam a José Serra.  Enquanto isso, a Carta Capital respondia aos 

ataques contra os governistas, criticava e tentava levar ao debate matérias desfavoráveis ao 

tucano, como a fraude na licitação do metrô de São Paulo, Estado governado pelo PSDB 

desde 1995. 

 Os meios, fontes desse estudo, não necessitam de autorização do Estado para atuarem 

no mercado. São de propriedade privada e, como tal, podem se partidarizar. Através de seu 

editorial, a revista Carta Capital expressou sua preferência por Dilma Rousseff e o Estadão 

pelo candidato do PSDB, José Serra. A Veja e o jornal Folha optaram pela neutralidade. Mas 

esta é uma postura improvável porque “os jornalistas compartilham crenças ideológicas como 

qualquer outro indivíduo” (AZEVEDO, 2006), incluindo seus patrões, e as empresas têm suas 

demandas melhor atendidas por uma força política ou outra. 

 

Reportagens de capa como ‘O monstro do radicalismo’ criticando as propostas 

contidas no programa do PT como a revisão da lei da anistia, controle da imprensa, imposto 

sobre as grandes fortunas e pondo em dúvida a capacidade de Dilma de controlar os radicais 

do partido; ‘O partido do polvo’ enfatizando os interesses partidários na violação do sigilo 

fiscal de integrantes do PSDB; ‘O polvo no poder’ e ‘A alegria do Polvo’ sobre a rede de 

corrupção comandada por Erenice Guerra; ‘A liberdade sob ataque’ falando de um suposto 

ódio de Lula e do PT à imprensa livre; ‘A verdade sobre os dossiês’ com um desabafo do 

secretário nacional de Justiça, insatisfeito com os inúmeros pedidos de Dilma para reunir 

provas contra adversários e a ‘Antes e Depois’ tratando da mudança radical da petista, que se 
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mostrara claramente favorável à descriminalização do aborto, adotando, depois, uma atitude 

mais conservadora, indica que a revista Veja embora não tenha em seu editorial definido sua 

posição política tentou pautar o debate eleitoral com matérias favoráveis a Serra. 

Em relação às revistas, a Folha e o Estadão fizeram uma cobertura jornalística mais 

equilibrada, embora este último tenha sido acusado de afastar Maria Rita Khel após a 

publicação do artigo Dois Pesos em sua coluna. O texto elogia o jornal por ter declarado seu 

apoio ao candidato do PSDB e, por isso, considera mais honesta a discussão que ali se trava. 

Critica o vale tudo em que se transformou a disputa eleitoral, sobretudo na internet e a 

tentativa de desqualificação dos votos dos mais pobres, feita pela elite brasileira. Para a autora 

tal atitude para merecer crédito precisava estar acompanhada de explicações que justificassem 

as razões pelas quais um país, sempre dirigido por eles, manteve “sua população tão inculta a 

ponto de seu voto ser desqualificado como pouco republicano” (KHEL, 2010). 

Não há como deixar de notar a centralidade da mídia na definição da agenda política e 

sua influência na disputa eleitoral. É notório que as questões públicas são, em grande medida, 

percebidas pela sociedade de acordo com o tratamento dado a elas pelos meios de 

comunicação; todavia, nas denúncias publicadas no período, não se confirma a ‘presunção de 

culpa’ que ofende os preceitos da Constituição do Brasil, apontada pelo manifesto. A 

imprensa informou indícios de irregularidades que ali se apresentavam, já que havia um 

relatório de atividades e documentos sigilosos de adversários em mãos petistas.  Somente a 

não utilização deste material para favorecimento de Dilma Rousseff isenta seu partido da 

responsabilidade pelos atos divulgados. Contudo, não se pode afirmar que estes documentos 

não serviriam de arma contra os tucanos. Quanto à rede de corrupção instalada na Casa Civil, 

esta foi confirmada pelo órgão do governo responsável pelas auditorias.  

Está claro que houve um acirramento no debate entre governo e imprensa e a isso se 

devem os exageros; entretanto, não há indicação do denuncismo, tese sustentada pelos 

partidários de Lula, nem de tentativa de silenciar a imprensa, objeto de preocupação da mídia 

brasileira. 

  

 O governo Lula não conheceu oposição. Durante os oito anos em que esteve 

comandando o país, apenas na votação para ressuscitar a CPMF não logrou êxito. Os partidos 

oposicionistas, sem discurso, pois claramente não tinham um projeto alternativo para o país, 

terceirizaram suas funções e a imprensa, assumindo-as, partidarizou-se. Mas a ideia de golpe 
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e o medo de ataques às liberdades revelam não somente a ausência de credibilidade na 

imprensa, indicam também a falta de confiança na capacidade das instituições democráticas 

de impor comportamentos de respeito às regras democráticas e menos ainda, de promover a 

adesão espontânea dos brasileiros, envolvidos nesse debate, às suas estruturas. Evidencia-se, 

portanto, o desapreço a elas e, em consequência, a fragilidade do regime político do país, 

posto que seus pilares de sustentação se apresentam depreciados. E não foram outras senão 

esta a causa que levou à implantação, no Brasil, da ditadura varguista e do autoritarismo 

militar. 

 

5.2 O ato contra a imprensa 

 

 Os veículos tidos como golpistas e que são fontes deste estudo, jornais online 

Folha.com, Estadao.com.br e a revista Veja fizeram a cobertura do evento enfatizando o seu 

caráter antidemocrático. Segundo eles, o protesto atentava contra a liberdade de imprensa, 

ainda assim não se esquivaram de mostrar o que pensam seus autores sobre a mídia nacional. 

Dessa forma, os termos utilizados para desqualificá-la como ‘golpe midiático’, ‘onda 

de baixarias’, ‘castrar voto popular’, ‘papel de partido’ e ‘desapreço pela democracia’ foram 

publicados. Ficou implícito, no entanto, o desejo de demonstrar que estas acusações somadas 

às declarações ‘derrotar... revistas e jornais’ e ‘jornalismo que beira ao ódio’ do Presidente da 

República, tiveram o propósito de criar um ambiente favorável ao controle social da imprensa, 

que vem sendo proposto pelos governistas e contra o qual estes veículos se colocam. 

 Luiza Erundina, ex-prefeita de São Paulo, representou o PSB no evento e assemelhou 

a conduta da imprensa brasileira a daqueles que, nos EUA, durante a Guerra Fria, perseguiam 

qualquer iniciativa inspirada no comunismo, os macarthistas. Para ela, o sucesso do governo 

de um operário e a possibilidade de vitória de uma mulher para presidir o país eram as causas 

do golpe midiático. O presidente do Centro Barão de Itararé, Altamiro Borges, negou que 

estivesse propondo controle da mídia, denunciou a cobertura enviesada do ato feita pelas 

empresas de comunicação brasileiras e acusou seus proprietários de serem contrários a livre 

manifestação do pensamento, visto que são apoiadores de golpes como os que ocorreram 

recentemente na Venezuela e em Honduras. “Então o monopólio tem liberdade para mentir, 

para dissimular, para caluniar e nós não podemos fazer nem uma manifestaçãozinha” 

(BORGES apud STANGLER, 2010)? 
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 O presidente do sindicato dos jornalistas de São Paulo, José Augusto Carvalho, 

declarou que no auditório Vladimir Herzog, jornalista torturado e assassinado pelo regime 

totalitário apoiado pela mídia nacional, onde o ato aconteceu, não havia nenhum inimigo da 

democracia e, em nome da entidade, divulgou nota pela qual ela reconhecia o direito das 

empresas se posicionarem, em seus editoriais, partidariamente e, portanto, declinarem suas 

preferências eleitorais; todavia, considerava um abuso a manipulação de informações em 

favor de um candidato, quando isso acontece “configura-se golpe com o objetivo de interferir 

na vontade popular”. Nestas eleições, segundo a nota do sindicato, constatada ser esta a 

intenção de parte da mídia, o termo golpismo midiático passou a ser corretamente aplicado. 

O documento sindical afirma ser dever da imprensa informar os desmandos praticados 

contra a população pelos governos, mas isso não pode ser usado em benefício de candidatos a 

cargos eletivos. Reconhece que há grande fragilidade nos elementos que separam o texto 

informativo daquele manipulado com outros fins, apela então para a ética jornalística para 

que não se façam julgamentos antecipados e sem provas, não se emitam juízos condenatórios. 

“O que está em discussão são duas concepções opostas, uma que considera a informação um 

bem privado, passível de uso conforme interesses pessoais e outro que entende a informação 

como direito social, portanto, regulado por um ‘contrato social’”. 

 

O sindicato dos jornalistas, por esse documento, defendeu a regulação da mídia para 

coibir o monopólio e dar transparência às concessões e a criação de uma rede pública de 

comunicação. Expressou o desejo de ver assegurado o direito de resposta e propôs a 

regulação dos profissionais da área, a melhor distribuição das verbas oficiais, destinando 

parte delas para os pequenos veículos. Para o sindicato de jornalistas de São Paulo, estes atos 

não limitam a liberdade de imprensa, como tem sido amplamente divulgado pelas grandes 

empresas de comunicação; pelo contrário, estes seriam garantidores dela. “O grupo dos 

liberais quer, a qualquer custo, impedir que o conceito de direito social seja estendido à 

informação. A confusão feita entre liberdade de opinião, de imprensa, de informação, de 

profissão e o conceito de censura e de controle público é intencional”. Não sendo aleatória, a 

confusão teria, para a entidade, o propósito de dificultar o entendimento das pessoas sobre 

estas questões e impedir que estas exerçam, sobre a mídia, qualquer tipo de pressão.  

Por fim, a nota lembra que as empresas se apropriaram indevidamente da liberdade de 

imprensa, que deveria estar à disposição dos jornalistas para o melhor exercício de suas 

funções, dado que é seu principal instrumento de trabalho. Dessa forma, lutar por ela somente 
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tem sentido se for para colocá-la à disposição dos profissionais da comunicação, o que 

significa minguar a influência dos senhores da mídia. Aprofundar esse debate sem 

preconceitos é importante para avançar na construção da democracia brasileira e isso “não se 

concretiza sem o chamado ‘contrato social’ que regra a atividade humana, impedindo que os 

mais fortes destruam os mais fracos”. A luta é pela liberdade de imprensa, pela ética no 

exercício da profissão e pelo direito de todos à comunicação. 

 Além da divulgação destes dois documentos, os meios de comunicação tornaram 

conhecido o convite para o evento postado no site do PT, no qual a imprensa era acusada de 

querer castrar o voto popular, de incitar a baixaria, de fazer denúncias sem provas e de 

afrontar a Constituição insistindo na presunção de culpa. Tudo isso para provocar o segundo 

turno numa eleição que já parecia decidida, e levar Serra a disputá-lo. A convocação escrita 

lembrava que aqueles que lideravam a comunicação no país e contra os quais estavam a se 

posicionar eram os mesmos que apoiaram o golpe de 1964 e os governos dos ditadores que 

geriram o país até 1985, portanto, tratava-se de pessoas sem apreço à democracia 

(FOLHA.COM, 2010aj). 

 As críticas de Lula a jornais e revistas também foram fartamente divulgadas, assim 

como as opiniões contrárias às dele emitidas por adversários, personalidades brasileiras e até 

aliados. Marina Silva disse que Lula, enquanto ela esteve no PT, sempre defendeu a liberdade 

de imprensa, portanto, essa postura agressiva em relação a mídia contradizia a sua trajetória. 

A candidata do PV cobrou respeito pela liberdade de expressão e pela crítica. Para Serra, o 

assédio era evidente e, não havendo democracia que se sustente sem uma imprensa livre, era 

dever de todos democratas defendê-la, diferente do PT que, segundo o candidato do PSDB, 

apenas lutava pela liberdade para elogiá-los. “Quando fala mal, eles não gostam. E, nesse 

sentido, querem oprimi-la” (SERRA apud CARDOSO, 2010a). 

Sérgio Guerra, presidente do PSDB, em nota, disse que o apoio do PT ao ato revelou 

sua vocação autoritária e que o grupo responsável pelo evento deseja “uma imprensa e uma 

opinião pública subordinadas” (MAIA, ARRUDA, 2010), por isso tenta intimidá-la em um 

ato que também pretende deslegitimar a possível vitória de Serra. A pressão e a ameaça que 

estavam fazendo tinham o objetivo de ganhar a eleição no grito. Já para a senadora Marina 

Serrado, vice-presidente tucana, o ato contra a liberdade de imprensa causava temor naqueles 

que creem na democracia e, por isso, lutaram contra a ditadura (GUERREIRO, 2010d). 
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Esquecendo a parlamentar que muitos dos que, hoje, ela e seus correligionários adjetivavam 

de autoritários, estiveram no combate contra os governos militares. 

 O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, lamentou as atitudes de Lula e indicou a 

Justiça como caminho para se coibir os eventuais excessos da imprensa. A OAB repudiou a 

iniciativa de alguns Estados da Federação de criação dos conselhos estaduais de comunicação 

social e expressou a intenção de questioná-los judicialmente. A instituição considera que eles 

servirão como disfarce para os governos cercearem a liberdade de imprensa. 

O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), reunido extraordinariamente em Brasília 

nesta segunda-feira (25/10), vem manifestar o seu repúdio aos projetos 

de criação de órgãos vinculados ao Executivo para monitorar os 

veículos de comunicação em diversos Estados da Federação. E o faz 

com crescente preocupação ante às graves consequências que os 

mesmos podem causar à livre manifestação de expressão e à liberdade 

de imprensa, fundamentais para a normalidade do Estado democrático 

de Direito. 

As Assembleias Legislativas não possuem competência legislativa 

para regulamentar a matéria, que é privativa do Congresso Nacional. 

As balizas constitucionais para o exercício da liberdade de imprensa 

devem ser objeto de apreciação do Poder Judiciário, resguardando-se 

o devido processo legal, sendo indevido transferir tal atribuição a 

órgão de controle vinculado ao Executivo. 

A Ordem dos Advogados do Brasil reafirma o seu compromisso com 

a Constituição da República, da qual a liberdade de imprensa é 

indissociável (OAB, 2010). 

 A autora do projeto de indicação Nº 72/2010, que trata da criação do conselho no 

Ceará, a deputada estadual petista Rachel Marques, disse que não há ataques a liberdade de 

expressão; pelo contrário, estes conselhos, a exemplo do que ocorre na educação, saúde e 

assistência social, são instrumentos democráticos aprovados na conferência nacional de 

comunicação, em 2009, com a participação da Associação Brasileira de Radiodifusão 

(MARQUES, 2010). 

Mas assim como a OAB, o professor da USP, Eugênio Bucci, embora considere 

necessária a regulação dos meios, chama atenção para o fato dos Estados não terem 

competência para legislar nessa área e, assim, a criação destes conselhos, principalmente 

subordinados ao Poder Executivo, devem ser vista com reservas. Quanto ao governo Lula, ele 

não percebeu nenhum gesto do governante que atente contra a liberdade de imprensa e 
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classificou como infelizes os discursos críticos à mídia nacional, feitos durante a campanha, 

mas não acredita que estas declarações abalem a democracia. Para ele, o regime democrático 

brasileiro não está na dependência do humor do Presidente da República, pois este “está 

subordinado ao ordenamento jurídico e não o contrário” (TV ESTADAO, 2010).  

Parlamentares e governadores eleitos filiados aos partidos da base do governo também 

avaliaram negativamente o embate com a imprensa. O governador de Pernambuco, Eduardo 

Campos, chamou atenção para a relação desproporcional que há entre os ataques que se 

recebe e o tamanho da vida de cada um, que é infinitamente maior. Jaques Wagner, 

governador baiano, lembrou que se projetaram na vida política por se colocarem contra o 

autoritarismo e essa batalha com a mídia, já perdida, estava sendo vista pela população como 

tentativa de coerção. Lula admitiu que cometeu exageros em alguns Estados porque precisava 

eleger alguns senadores, prometeu uma atuação mais equilibrada (MONTEIRO; SAMARCO; 

NOSSA, 2010), adotou um tom conciliador para atender os pedidos dos partidários, mas 

também porque as pesquisas já haviam indicado o ressurgimento do receio da classe média do 

radicalismo do PT, mas deixou claro que os ataques não ficariam sem respostas.  

O ex-governador de São Paulo, o democrata Cláudio Lembo, em entrevista ao Portal 

Terra disse que do embate com a mídia surgiu a intranquilidade do pleito eleitoral. Ela tomou 

partido, escolheu Serra como candidato, mas as situações que a alimentaram foram criadas 

dentro do governo. Para Lembo, governo e oposição usaram um tom além dos preceitos 

democráticos (CARTA CAPITAL, 2010c). 

O debate da mídia com centrais sindicais e movimentos sociais também foi rico em 

exageros, mas não há indícios de que as empresas de comunicação se considerem fortes o 

bastante para promoverem um golpe. Há uma afinidade delas com a elite conservadora que as 

financia, mas esta lucrou bastante nos governos petistas, portanto, não havia motivos para se 

por contra os governistas e, dada a semelhança dos candidatos, também não se oporia aos 

tucanos, ou seja, estariam satisfeitos qualquer que fosse o resultado da eleição presidencial. 

Por outro lado, a aposta de que grupos como aqueles que protestavam tenham 

influência no governo capaz de fazê-lo atentar contra estas empresas é desconsiderar que este 

se tornou tão conservador a ponto de FHC reconhecer em Lula um representante da velha 

elite, a mesma que faz a mídia poderosa. Não há sinais de fortalecimento nem dos sindicatos, 

nem dos movimentos sociais e embora não se possa aqui afirmar o financiamento pelo 



165 

 

governo dos grupos que se manifestaram é evidente a ascendência do pensamento petista 

sobre eles. 

Dessa forma, tem-se a mídia, porta voz das elites, e os movimentos sociais e centrais 

sindicais, divulgadores das ideias de um governo que atende, prioritariamente, aos 

conservadores. Disso se tira que: primeiro, fora da arena eleitoral esse debate perde força; 

segundo, sem projetos políticos definidos e opostos às ideias conservadoras, a mídia, 

sobretudo TVs e rádios em nível nacional, não terão razões para adotarem comportamentos 

contrários a legislação vigente no país, ou seja, não há razões que justifiquem um golpe;  

terceiro, sem confiança na capacidade das instituições de impedirem abusos e de garantirem 

eleições livres e isentas, os excessos nos debates e a utilização da máquina estatal para 

favorecer candidatos continuarão a acontecer nas próximas eleições.  

 

5.3 A democratização dos meios de comunicação 

 

Os grandes grupos midiáticos existentes no Brasil se fortaleceram nos governos 

militares e a eles deram apoio. A luta que eles têm travado para manter seus interesses fora do 

alcance das regras previstas constitucionalmente, torna sem credibilidade o seu discurso pela 

liberdade de expressão e de imprensa. Assim, as sugestões trazidas à discussão pelos seus 

opositores se mostram mais adequadas para a garantia desses direitos. 

 

As propostas apresentadas de fortalecimento dos veículos alternativos; da 

universalização da banda larga no país e de ingressar com uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, obrigando o parlamento a aprovar a legislação complementar, que dará 

eficácia aos dispositivos constitucionais referentes à comunicação social no país, não 

agradam ao empresariado do setor, que vê em algumas delas semelhanças com o que vem 

ocorrendo em outros países da América do Sul, nos quais há denúncias de cerceamento da 

liberdade de imprensa. 

 

A realidade, no entanto, já aponta para o fortalecimento dos meios alternativos, prova 

disso é que a mídia tradicional a eles já se rendeu. Também se caminha para a universalização 

da banda larga, imposta pelo atual padrão de desenvolvimento da sociedade brasileira. As 

duas medidas favorecem a divulgação de ideias plurais, ampliada pela interatividade 

possibilitada pelos novos veículos. Por outro lado, as análises realizadas sobre o 
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comportamento da velha mídia brasileira têm indicado um crescente profissionalismo e a 

adoção de um jornalismo mais informativo e menos opinativo, fruto do desenvolvimento 

empresarial que também alargou o espaço público incorporando expressiva parcela da 

população. Mas é preciso ter em conta que a expansão do espaço público veio atrelada a sua 

colonização. De forma que a função social da comunicação passou a ser subjugada a 

interesses corporativos, e isso trouxe riscos à democracia (BUCCI, 2008), que não são 

superados pelo acesso aos meios alternativos e a banda larga. 

 

No Brasil, estes riscos tendem a ser mais graves com “o monopólio familiar e a 

propriedade cruzada nos meios de comunicação de massa, a pequena diversidade externa do 

ponto de vista político e o viés conservador” (AZEVEDO, 2006). A pincelada final da tela 

midiática no país é o que este autor chama de ‘coronelismo eletrônico’, referindo-se ao 

controle de rádios e TVs, locais e regionais, em mãos de políticos que as utilizam em defesa 

de seus interesses. Coloração forte que tem se mantido mesmo depois da Constituição de 

1988 ter dado ao Legislativo a prerrogativa de aprovar as renovações e as concessões de 

rádios e TVs, antes nas mãos do Executivo, que a transformava em moeda de troca em favor 

dos interesses do governante, e da exigência de licitação nascida no governo FHC. Tal 

problema deveria ser atenuado com a existência das emissoras comunitárias, mas estas, em 

sua maioria, estão ligadas a vereadores, prefeitos e líderes partidários locais indicando um 

novo tipo de coronelismo eletrônico que, no entanto, muito se assemelha aos antigos, 

sobretudo por manterem o controle do voto como sua moeda de troca (LIMA, 2007a). 

 

A experiência do século XX, tanto na Europa, onde a comunicação 

pública prevaleceu por várias décadas, como nos Estados Unidos, 

onde regras públicas foram capazes de regular o mercado, demonstra 

que a liberdade de expressão e o direito à informação requerem, de um 

lado, a independência dos veículos frente ao governo e ao Estado, e, 

de outro lado, a vigência de regras públicas que impeçam distorções 

capazes de inibir a liberdade ou de obstruir o exercício do direito à 

informação (BUCCI, 2008). 

 

Dessa forma, a proposta de fazer com que os parlamentares aprovem as leis 

complementares se apresenta como a mais efetiva entre as que foram expostas e a FITERT, 

junto com a FENAJ, entrou com uma ação solicitando ao STF a declaração de “omissão 

inconstitucional do Congresso Nacional em legislar sobre as matérias constantes dos artigos 

5º, inciso V; 220, §3º, II; 220, §5º; 211; 222, § 3º todos da Constituição Federal” (CARTA 

CAPITAL, 2010d). Mas é necessário somar a isso o cumprimento do art. 54, da CF, que os 
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proíbe de ocuparem cargo, função ou emprego remunerado em empresas concessionárias de 

serviço público; do regimento interno do Senado, art. 360, e do regimento interno da Câmara 

Federal, art. 180, §6º, que obrigam senadores e deputados a darem-se por impedidos quanto 

estiverem em votação questões de interesse pessoal. 

 

A proibição de controle de emissoras de rádios e TVs nas mãos de políticos não é 

nova, já existia no Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei nº 4.117 de 1962. Contudo, 

não há constrangimentos em afirmar que as locais e regionais estão sob o comando de 

legisladores, como Sarney, Collor de Mello, Garibaldi, Magalhães entre outros. E que todos 

as utilizam durante os períodos em que possuem mandato eletivo. “Alem disso, pesquisas 

mais recentes revelam que deputados federais concessionários de radiodifusão chegam até 

mesmo a votar a favor da renovação das suas próprias concessões na Câmara dos Deputados” 

(LIMA, 2007b).  

 

Como a censura se instala negando a sua própria existência também é necessária a 

presença de um órgão regulador autônomo, composto de representantes do Poder Legislativo, 

das empresas de comunicação e de entidades da sociedade civil ligadas a esta área. 

Funcionando como as agências reguladoras já instaladas no país, seria responsável pelo 

estabelecimento das regras para este mercado, discutidas anteriormente com a sociedade, e do 

exame do que já foi publicado para que os veículos sejam obrigados a informar o que deixou 

de ser comunicado sem que haja interferência na sua linha editorial. Contudo, é de bom tom 

lembrar que as liberdades de expressão e de imprensa, sem as quais não existe democracia, 

carecem de leis que as garantam, mas somente se materializam na prática.  

 

Das proposições trazidas pelos três manifestos, a democratização da mídia se 

apresentou como a mais verdadeira, ou seja, entre os seus defensores há os que desejam que 

ela ocorra verdadeiramente, embora não se descarte a presença, entre eles, dos que a queiram 

sob o comando do estado. A prova de que é real a disposição para quebrar monopólio e 

oligopólio que atuam no setor é que as discussões sobre a regulação têm acontecido, e foi 

dado o passo inicial para acabar com a paralisia do Congresso em relação às leis que deverão 

proibir a concentração das empresas de comunicação nas mãos de oligarcas e políticos. A 

busca pela garantia da liberdade de expressão é legítima e é indicadora da incompatibilidade 

dos valores do estado liberal, que aposta na competitividade do mercado para garanti-la, 

quando somente um reduzido grupo de cidadão está preparado para a competição. E na 

presença de grandes desigualdades, as liberdades não são asseguradas. 
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O texto também se diferencia dos outros pelo modelo de regime político a que se 

remete quando propõe intervenções econômicas para garantir a liberdade de expressão. 

Aponta para uma sociedade mais igual, onde a democracia substantiva encontraria mais 

condições de se legitimar. É um modelo, portanto, que se amplia em relação ao procedural 

mínimo de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán que, embora trate das garantias dos direitos 

civis, apresenta-se limitado pela igualdade formal do liberalismo. Desse modo, a aplicação da 

classificação tricotômica em sua análise só teria sentido com o uso dos valores substantivos, 

empreendimento que foge ao escopo desse estudo. 
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6. CARTA AO POVO BRASILEIRO 

 

A ‘Carta ao Povo Brasileiro’, divulgada em 29 de setembro de 2010, em apoio ao 

Governo Lula, assinada por 64 signatários, foi uma resposta ao ‘Manifesto em defesa da 

democracia’, documento que acusa este governo de estar abalando os fundamentos do regime 

democrático brasileiro.  

 

Contrapondo-se às denúncias ali contidas, o grupo de juristas e professores que assina 

o novo manifesto afirma que, no Brasil de hoje, o “poder emana do povo, que o exerce 

diretamente ou pela mediação de seus representantes eleitos por um processo eleitoral justo e 

representativo”. 

 

Enfatiza a existência das liberdades de pensamento, de expressão, de imprensa e 

afirma que elas fluíram livremente no país e que “não houve um ato sequer do governo que 

limitasse a expressão do pensamento em sua plenitude”. 

 

O texto, rico em sentenças que valorizam as características da democracia, declara, 

com firmeza, que os valores democráticos foram preservados e consolidados e não houve 

“atentados à Constituição, tampouco às instituições, que exercem com liberdade a plenitude 

de suas atribuições”, assegurando que este governo “jamais transigiu com o autoritarismo”. 

 

 Num único momento o texto se refere a violação de direitos e ao tolhimento das 

liberdades, mas é para denunciar a lamentável tentativa de calar o presidente da República, 

proibindo-o de se manifestar durante o período eleitoral. Ao tempo que propõe “um civilizado 

embate de ideias, sem desqualificações açodadas e superficiais” para que todos os brasileiros 

possam tomar suas decisões “dentro de um processo eleitoral legítimo” (CARTA CAPITAL, 

2010a). 

  

6.1 A soberania desmascarada 

 

 

Já se disse que as eleições no Brasil estão institucionalizadas, o voto é universal e que 

a Justiça Eleitoral foi imparcial no pleito para a presidência da República, em 2010, e embora 

ainda não tenha sido mencionado, é forçoso reconhecer, também, a sua eficiência no processo 

de votação e apuração. Mas isso não torna o processo eleitoral justo e representativo, nem 

garante a estabilidade da democracia.  
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As coligações estabelecidas sem afinidades ideológicas expressam a guerra que se 

trava pelo poder e, nesta, todos os meios podem ser utilizados, justificados, posteriormente, 

pela vitória.  A compra de voto; o financiamento de campanha com o uso do caixa dois ou 

recursos não contabilizados, como preferem os petistas; o fisiologismo; barganhas eleitorais 

que deságuam em escândalos como o do ‘mensalão’ ou ficam parcialmente veladas, 

confirmadas pelo ex-deputado federal Maurício Rands quando declara que boa parte dos 

recursos gastos nas disputas eleitorais não são registrados na Justiça Eleitoral, mostram as 

deficiências do Judiciário no acompanhamento das campanhas, tendo como consequência o 

aumento das desconfianças sobre o processo de consolidação da democracia brasileira. 

Agravadas, quando da adoção destas práticas criminosas pelo PT, um partido com ampla base 

popular, liderado por um político extremamente carismático, os quais construíram suas 

histórias condenando-as, o que induz à crença de que só é possível vencer a disputa eleitoral 

violando as leis.  

Com o abalo na confiança na lisura do processo de escolha dos líderes, defendida por 

O’Donnell como indicador da qualidade do regime político, “existe uma frustração 

generalizada com o processo eleitoral e os jogos nem sempre limpos praticados nas várias 

esferas de poder, com destaque negativo para o poder legislativo” (YOUNG, 2010), tem se 

firmado a crença de que os políticos atuais são piores que os de ontem. Não se sabe se o que 

tem influenciado tal percepção é a deterioração ética generalizada da prática política 

denunciada por Ciro Gomes ou o fácil acesso que se tem, hoje, às informações dos frequentes 

escândalos envolvendo homens públicos. Qualquer que seja a razão, essa convicção se 

constitui em risco à democracia porque ou se torna produtora da apatia ou da participação 

popular exacerbada, que são causas da instabilidade do sistema.  

Em 2010, o povo brasileiro, através da Lei da Ficha Limpa, tentou impedir que 

pessoas condenadas por um colegiado da justiça tivessem o seu registro de candidatura aceito, 

criando critérios de inelegibilidade. Não foi a primeira vez que a sociedade promoveu 

mudanças na legislação eleitoral. A Lei 9840, de 1999, que tornou possível a cassação de 

políticos por compra de votos e por uso eleitoral da máquina pública, também foi gestada fora 

do Congresso Nacional. São medidas que podem tornar mais honesta a obtenção dos votos e o 

cumprimento dos mandatos, mas é necessário que elas se tornem efetivas. Não basta a 

existência dos diplomas legais. Sem a aplicação das penas previstas para os seus violadores 

ela se torna letra morta. Pior que isso, a impunidade quando entra no imaginário coletivo é 

causa da barbárie.  
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Também é urgente que a fidelidade partidária seja, com o máximo rigor, um valor 

exigível juridicamente. Não é admissível que um concorrente ao cargo de presidente da 

República se declare, em plena campanha, contrário a vários pontos do programa da facção a 

que está filiado. Menos ainda se pode permitir a existência de partidos sem caráter 

programático. Se não é possível a curto e médio prazo mudar a cultura do eleitor de votar na 

pessoa do candidato, é factível impor aos seus representantes lealdade as diretrizes partidárias 

da sigla pela qual foi eleito. Sem esse compromisso os políticos apresentam a tendência de 

votar em defesa dos seus próprios interesses, mesmo porque como precisam de milhares de 

votos para se eleger, não poderiam eles, ainda que quisessem, atender a todos seus eleitores, 

visto que eles apresentarão demandas opostas. Ou defenderão o que for vantajoso para os 

financiadores de suas campanhas.  

São várias as vozes em defesa de uma reforma política. Contudo, os Congressistas não 

se encontram interessados em promover mudanças na legislação que privilegiem o cunho 

representativo dos seus mandatos. Prova disso é que a PL 2679, de 2003, que “propôs fazer da 

disputa eleitoral um momento de confronto coletivo de diferentes programas partidários” 

(RANDS, 2010, p. 206) mesmo tendo sido aprovada na Comissão Especial e na Comissão de 

Constituição e Justiça foi rejeitada pelo plenário. 

No Brasil quando ocorrem mudanças no sistema eleitoral promovidas pelo Executivo, 

elas geralmente são oportunistas e beneficiam sempre quem as adota, como a emenda da 

reeleição aprovada no governo FHC. Já as patrocinadas pelo Legislativo são pontuais e 

superficiais. O ex-magistrado do Tribunal Regional do Paraná e professor da UFPR, René 

Doti, lamenta que o Congresso encontre tantas dificuldades para aprovar leis que imponham 

responsabilidades aos parlamentares (TAVARES, 2010). 

Portanto, enquanto as relações econômicas e fisiológicas forem as principais armas 

para se vencer uma eleição não se terá pleitos eleitorais nem justos, nem representativos. Daí 

as pesquisas apontarem a política como obstáculo à consolidação da democracia; indicarem a 

desconfiança dos brasileiros nas instituições, sobretudo no Legislativo, 80% não confiam nele 

e apenas 16% fizeram uma avaliação positiva do seu desempenho no período de 1995 a 2006; 

revelarem a percepção destes de que o interesse privado se sobrepõe ao público e de que os 

parlamentares são intermediários de favores pessoais perante o Executivo. A afirmação do 

senador Paulo Paim de que há 20 anos o Congresso não discute os grandes problemas 
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nacionais vem confirmar o modo correto como os cidadãos têm apreendido a realidade 

política do Brasil.  

Não se nega a existência de espaços para a participação popular nas decisões do 

Estado brasileiro, mas está distante da institucionalização de procedimentos ideais para a 

formação da vontade pública que almeja Habermas, e tão pouco tem sido criada a conjuntura 

necessária à formação de cidadãos com capacidade para deliberar, julgar, escolher e atuar 

entre os distintos cursos de ação possíveis na vida pública como pretende Held. A isso se 

soma a crise de representatividade, a inconsistência ideológica e a ambivalência do 

pensamento político, tudo concorrendo para que a tomada de decisão fique restrita a grupos de 

interesses que passam a usufruir de privilégios, como percebem 66% dos brasileiros. Em 

contextos como este não se vê o povo na origem do poder. Desse modo, a afirmação de que o 

poder emana dele, que o exerce diretamente ou pela mediação de seus representantes eleitos 

por um processo eleitoral justo e representativo, carece de elementos importantes na prática 

política que lhes dê sustentação.  

 

6.2 Policiando o pensamento: a indulgência com o autoritarismo 

 

Ao enfatizarem a liberdade de pensamento e da imprensa, os autores da ‘Carta ao 

Povo Brasileiro’ se põem em franca oposição a setores da imprensa nacional, que têm visto 

na proposta do governo de controle social uma séria ameaça a liberdade de expressão e à 

democracia.  

 

Mas não somente parte da imprensa se agita com essa possibilidade de vê-la 

controlada. O ex-ministro das Comunicações do Governo Lula, Miro Teixeira (PDT-RJ), 

disse que, apesar da trajetória política de Lula em defesa da democracia, o seu governo 

apresenta traços autoritários. Miro Teixeira, que também é parlamentar, foi o autor da ação 

que levou o STF a revogar, em 2009, a Lei de Imprensa instituída pelo regime militar. Hoje, 

diz perceber no Congresso e no governo uma clara tendência ao controle das comunicações.  

  

O congressista sustenta que nenhum governo gosta de notícias, a diferença é que o 

Governo Lula tem intenção de violar o direito constitucional à informação, que é cláusula 

pétrea. “Sem liberdade de imprensa, não há democracia. Aliás, a primeira medida de uma 

ditadura é sempre a mesma: suprimir a liberdade de imprensa. Depois, fecha-se o Congresso. 
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Sem a imprensa, garante-se a falta de repercussão da segunda medida” (MIRO TEIXEIRA 

apud PATURY, 2010). 

 

Estas palavras encontram eco em grande parte da mídia nacional e entre os opositores 

do governo, embora Lula e sua candidata, Dilma Rousseff, sempre que foram indagados em 

relação à liberdade de imprensa reafirmaram seus compromissos com ela. O Presidente a 

considera sagrada e necessária ao fortalecimento da democracia, contudo alerta que esta 

liberdade deve ser usada para informar verdades e não para se inventar histórias. E a 

candidata Dilma Rousseff diz preferir "mil vezes as vozes críticas ao silêncio da ditadura" 

(DILMA apud PORTO, 2010c).  

 

Todavia, matéria veiculada pela Revista Veja defende que o desejo de controlar a 

imprensa é algo consolidado nas fileiras do PT. O texto afirma que, em 2004, ao tentar, 

através do Secretário de Comunicações, Luiz Gushiken, criar o Conselho Federal de 

Jornalismo, tentativa fracassada, o PT tinha intenção de “orientar, disciplinar e fiscalizar os 

jornalistas” e passa a enumerar ações do governo que expressariam o desejo de ver calada a 

imprensa (PORTELA, 2010). 

 

Em maio de 2004 embora não tenha acontecido, o Planalto divulgou a expulsão do 

jornalista do New York Times, Larry Rother que, em matéria falara do gosto do presidente 

brasileiro pela bebida. Em agosto de 2008, o Projeto Mordaça foi encaminhado por Tarso 

Genro (PT) ao Congresso: lei que puniria com quatro anos de prisão aqueles que divulgassem 

o conteúdo de conversas grampeadas. Em dezembro de 2009, no bojo do PNDH-3 havia a 

possibilidade de cassação de concessões de rádio e TV por comissões nomeadas pelo 

governo. Em julho de 2010, o programa de Dilma Rousseff propondo a interferência do 

Estado “na programação, no gerenciamento e na propriedade das emissoras de rádio e TV”, 

retirado posteriormente. E, por último, os ataques em três discursos do Presidente Lula nos 

quais ele diz que a imprensa inventa coisa, que derrotará aos que agem como partidos 

políticos e que liberdade de imprensa não dá a ninguém o direito de inventar coisas o dia 

inteiro (ibidem, 2010).  

 

Na análise da criação do CFJ não se detectou ameaça à liberdade de imprensa, 

sobretudo quando foi retirada do projeto de lei a expressão ‘atividade de jornalismo’ incluída 

pela Casa Civil. Já se viu, também, que a regulação do setor, defendida pelo governo e 

contida na proposta do PNDH-3, é necessária e tem que ser debatida. A discussão em torno do 
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assunto está longe de se constituir em cominação; pelo contrário, com ela a liberdade de 

expressão se materializa. O projeto de lei que pretendeu corretamente disciplinar a 

interceptação de conversas com o uso de grampos pelos agentes de segurança mereceu a 

crítica, pois aquilo que é de interesse público precisa ser informado, mas foi na investigação 

sobre a expulsão do jornalista do New York Times, Larry Rother, que se encontrou a violação 

de direitos de que trata a matéria. 

 

 

6.2.1 O ato que expulsou a liberdade 

 

Hábito de beber de Lula se torna preocupação nacional, publicada pelo jornal New 

York Time em 09 de maio de 2004, foi o título em português da matéria assinada por Larry 

Rother, que lhe rendeu um processo de expulsão do país. Nela o jornalista diz que o 

alheamento do Presidente Lula diante dos graves problemas de corrupção no governo e dos 

fracassos dos programas sociais devia ter como origem o apreço dele pela cachaça e que isso 

estava preocupando os brasileiros. 

Para demonstrar essa suposta preocupação nacional com o hábito de beber do 

Presidente, a matéria traz trechos de entrevistas de Leonel Brizola aconselhando-o a controlar 

a bebida, o conselho do colunista Diogo Mainardi, publicado na revista Veja, para que ele 

parasse de beber em público e a carta de um leitor, veiculada na mesma revista, na qual o 

autor expressa sua inquietação com tal costume e com os efeitos deste na capacidade de 

governar do Líder da Nação. 

A reação do governo foi imediata. O Ministério da Justiça informou, em 11 de maio de 

2004, o cancelamento do visto temporário do jornalista por ter ofendido a honra do Presidente 

da República e pelos prejuízos causados à imagem do Brasil, no exterior, com a publicação de 

matéria mentirosa e leviana. Mas no texto do habbeas corpus apresentado pelo então Senador 

Sergio Cabral em favor do jornalista lia-se “é inadmissível expulsar alguém do País 

simplesmente porque reproduziu, no jornal para o qual trabalha, matérias publicadas no Brasil 

que desagradem a quem quer que seja.” E o ministro Peçanha Martins, relator do habeas 

corpus Nº 35.468 - DF (2004/0067415-9) questionou além da competência do ministro da 

justiça para revogar o visto, se tal ato era permitido contra alguém que tinha praticado o que 
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lhe é assegurado constitucionalmente e numa decisão monocrática decidiu pela manutenção 

do visto (STJ,2004a). 

 

Os advogados do jornalista também apresentaram habeas corpus onde informavam a 

incompetência do ministro da justiça para agir no caso, o não atendimento ao devido processo 

legal estabelecido pelo artigo 49, inciso II da Lei 6815, de 1980, e a não observância do artigo 

75 da mesma lei, que proíbe a expulsão de estrangeiros que possuam cônjuges e filhos 

brasileiros que estejam sob sua guarda e dele dependam economicamente (STJ, 2004b). 

 

Tal ato também desrespeitou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

documento do Direito Internacional, do qual o Brasil é signatário. Por ela os homens se 

tornaram livres e iguais em direitos. Os direitos naturais à liberdade, à propriedade, à 

segurança e à resistência à opressão foram assegurados. Os limites à liberdade somente 

podem ser determinados por lei e esta proíbe apenas aquilo que é prejudicial à sociedade. As 

acusações observarão o que está prescrito em lei. Há presunção de inocência até que seja 

declarada a culpabilidade do réu. Além do que, a livre comunicação dos pensamentos foi 

elevada a um dos direitos mais preciosos do homem e ninguém pode ser inquietado por suas 

opiniões, a menos que haja perturbação da ordem pública estabelecida pela legislação. 

 

Violou a Constituição Federal ferindo seu artigo 4º, no qual está inscrito que as 

relações internacionais são regidas, entre outros, pelo princípio da prevalência dos direitos 

humanos. Feriu também o artigo 5º onde se lê, 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; inciso 

I, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações; inciso II, ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; inciso IV, é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; inciso IX, é livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença; inciso XXXVII, não haverá juízo ou tribunal de exceção; inciso LIII, ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; inciso LIV, ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

 

O governo voltou atrás na decisão depois que os advogados do jornalista 

encaminharam carta com pedidos de desculpas. O jornal New York Times não reconheceu a 
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solicitação contida nesta correspondência por entender que a matéria não ofendeu a nenhum 

direito, nem violou qualquer dispositivo legal. 

Igual episódio só ocorreu no Brasil uma vez, em 1970, quando o país vivia sob a 

ditadura militar instalada após o golpe de 1964. O jornalista francês, François Pellou, foi 

expulso do país por divulgar os nomes dos presos que seriam trocados pelo embaixador suíço 

sequestrado. Dessa forma não se pode considerar verdadeira a negação contida na Carta ao 

Povo Brasileiro que diz “não houve um ato sequer do governo que limitasse a expressão do 

pensamento em sua plenitude” nem se confirma a ausência de atentados à Constituição, que 

nesta tentativa de expulsão teve vários de seus artigos e incisos desrespeitados.  

Em 2010 a Carta Magna foi mais uma vez ferida quando o governo pelo PLDO 2011 

desconsiderou o importante papel do Congresso na aprovação de Leis, constituindo-se numa 

afronta aquela Instituição, que levou a CMO a sugerir mudança no texto exatamente porque 

ele não se coadunava com o documento constitucional, quando dispôs que “no caso de o 

PLOA 2011 não ser sancionado até o final do corrente exercício financeiro, o PLDO 2011 

possibilita a execução total do PLOA, na base de 1/12 avos ao mês, para todas as despesas, 

independentemente de se tratar de gasto novo ou não” e também por ter subtraído da PLDO 

2010 o parágrafo que estabelecia a obrigatoriedade dos gestores de obras ou serviços onde 

foram descobertos graves irregularidades aguardarem a deliberação do Congresso Nacional 

em favor da sua continuidade. 

Está claro que a classificação de um regime como democrático depende do significado 

que se dá ao termo democracia. Sua interpretação é feita tendo como suporte a trajetória de 

cada país e sua situação atual. Pode-se ser mais ou menos exigente. Utilizar-se de um conceito 

que imponha maiores ou menores obrigações ao regime. 

O Brasil fez a escolha pelo liberalismo, que exige eleições periódicas e a garantia das 

liberdades que circundam os pleitos livres e limpos, mas historicamente tem conciliado a 

escolha de representantes com a violação dos direitos civis inscritos na Constituição. Um 

liberalismo que se conformou com o regime da escravatura; que sempre esteve enquadrado 

por um forte senso realista e por um grande pragmatismo; que não apresentou preocupação 

com a debilidade do sistema representativo; que conviveu com o autoritarismo, chegou a se 

aproximar do fascismo e deu sustentação ao golpe militar de 1964.  
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A prática recorrente indica a permanência do pensamento obtuso que tem delineado a 

face do sistema político brasileiro. A ponto do próprio Presidente Lula, no prefácio do livro de 

Rands ‘A era Lula: desenvolvimento, democracia e cultura política no Brasil’, defender 

mudanças no tratamento que os atores da cena pública brasileira dão às instituições 

democráticas, sob pena do crescimento com justiça social ser adiado. 

Não se sabe, no entanto, se ele se incluiu entre estes atores. Sua inclusão é de 

fundamental importância. Primeiro, porque embora tenha demonstrando apreço à 

Constituição, como quando vetou a tentativa de emenda que lhe permitisse uma nova 

reeleição, o seu comportamento também se revelou por vezes pouco democrático e transigente 

com o autoritarismo. As declarações feitas publicamente durante a campanha de 2010 de 

extirpar adversários e de não se submeter às decisões de juízes eleitorais; as críticas ao MP e 

ao TCU somadas a tentativa através de lei de dificultar a atuação do Congresso na fiscalização 

de obras públicas confirma isso.  Segundo, pelo tamanho de sua influência entre os 

brasileiros, comprovada pela vitória de sua candidata, apoiada principalmente, no alto índice 

de aprovação do seu governo e na sua enorme popularidade, já que a adesão dos cidadãos às 

instituições está intimamente presa à maneira como os atores políticos se comportam diante 

delas. 

  

 6.3 Quando calaram o Presidente? 

 

A denúncia de que tentaram calar o Presidente Lula, proibindo-o de se manifestar 

durante o período eleitoral soou como um aval à crítica feita pelo líder da Nação ao MP e ao 

Judiciário por lhe terem imposto multas por propaganda extemporânea em favor de sua 

candidata. 

O Presidente que naquela campanha esteve em mais palanques do que em 2006, falou 

para a militância do PT, para os sindicalistas, para os movimentos sociais, para os políticos 

filiados aos partidos que faziam parte da coligação ‘Para o Brasil seguir mudando’, para 

empresários, criticou as instituições, a imprensa, mandou recados para seus adversários e 

promoveu sua candidata entregando obras ou implantando serviços do governo federal. 

Na convenção do partido pediu tranquilidade a Dilma e a Temer e aconselhou os 

adversários a não fazerem jogo sujo inventando dossiê todo dia, porque calejados e 

amadurecidos, eles já sabiam como aquilo funcionava. Estreou a campanha no Rio de Janeiro 
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e atirou contra o MP Eleitoral “querem é me inibir para eu fingir que não conheço a Dilma. 

Até botaram uma procuradora no meio para fingir que eu não a conheço” (LULA apud DIAS, 

2010d). Repetiu a crítica numa cerimônia oficial que autorizou a duplicação de uma rodovia 

em Porto Alegre. 

Em Garanhuns, lembrou que Dilma foi torturada e comparou-a a Jesus Cristo. 

Discursando para empresários no Paraná pediu que não fossem preconceituosos. “Se vocês 

ainda têm preconceito em votar numa mulher, parem de ser besta. Ela lhe pariu, ela formou o 

seu caráter. Dê uma chance à sua mãe, já que ela deu tantas chances a você” (LULA apud 

Dias, 2010g). 

Em São Paulo, Estado governado pelo PSDB desde 1995, declarou que os preços dos 

pedágios ali cobrados era um roubo contra o povo brasileiro. Em Mauá disse que entregaria 

até um filho seu para Dilma criar. Em Osasco voltou a criticar o preço dos pedágios e afirmou 

que ganhariam as eleições no primeiro turno. Em frente a uma fábrica em São Bernardo do 

Campo disse que não é sempre que um trabalhador tem a chance de ser cumprimentado por 

uma mulher, presidente da República, e prometeu ser seu ajudante no futuro governo. Em 

Ribeirão Preto criticou as privatizações e chamou Dilma de heroína. 

Em Belo Horizonte criticou o jornalista William Bonner, apresentador do Jornal 

Nacional, da TV Globo, pela falta de gentileza com a candidata petista durante a entrevista a 

ele concedida. Em Valparaíso, no Estado de Goiás, ironizou o uso de sua imagem no 

programa eleitoral de José Serra e o fato do tucano não fazer comícios, só passeatas. “É até 

capaz de ele aparecer para desfilar no sete de setembro” (LULA apud MARQUES, 2010h). 

No primeiro comício do segundo turno disse que Dilma é a redenção das mulheres e fez o 

último em Pernambuco sem a presença da candidata.  

No primeiro vídeo gravado para a campanha estimulou os internautas a usarem e-

mails, blogs e as redes sociais para divulgar Dilma. Destaque no início do horário gratuito da 

TV disse que ninguém estava mais preparado do que a petista para governar o país. Várias 

vezes voltou a aparecer para responder aos ataques desferidos contra a candidata; para elogiar 

o seu governo e para declarar que “com a Dilma, nada vai parar. Ela é a certeza de que o 

Brasil continuará mudando” (LULA apud CARDOSO, 2010b). 

Não houve ataques à liberdade de expressão do Presidente. Os partidos de oposição e 

o MP Eleitoral entraram com representações contra ele quando consideraram que havia 



179 

 

infração à legislação, como fez o PPS pelo uso do Palácio da Alvorada para encontro com os 

governadores eleitos cujo objetivo era discutir as estratégias da campanha para o segundo 

turno. Exatamente como agiu o PT quando detectou comportamentos dos adversários por ele 

considerados à margem da lei. Algumas foram desconsideradas pelo Poder Judiciário, outras 

renderam multas aos políticos, direitos de resposta, redução do horário eleitoral, retiradas de 

site na internet e apreensão de material de campanha considerado ofensivo ao concorrente. 

Atitudes que apenas levaram, dada a frequência que ocorreram, à judicialização da disputa 

eleitoral. 

 

 6.4 Embate com a reforma eleitoral  

 

O civilizado embate de ideias, sem desqualificações açodadas e superficiais para que 

todos os brasileiros possam tomar suas decisões dentro de um processo eleitoral legítimo 

proposto pelo manifesto, foi ignorado. Nem o governo, nem a oposição creram na capacidade 

do eleitor de entender a complexidade dos problemas do Estado brasileiro e nisso se 

assemelharam a Schumpeter, que rejeitou a noção de soberania popular e deixou a cargo do 

povo apenas a substituição periódica dos governantes. Prova disso é que protagonizaram um 

espetáculo grotesco recheado de acusações e promessas, nem todas verdadeiras.  

No debate promovido pelas emissoras católicas TV Canção Nova e Rede Aparecida a 

ausência de Dilma Rousseff deu aos seus adversários, José Serra, do PSDB, Plínio Sampaio, 

do PSOL e Marina da Silva, do PV, únicos candidatos a terem o direito de participar destes 

eventos, garantido pela presença de representantes de seus partidos na Câmara e no Senado, 

munição para desferir, contra ela, a acusação de estar se esquivando de debater os temas de 

interesse nacional. 

Para o tucano, a candidata do PT evitava o confronto para não explicar o que acontece 

no governo e para manipular a opinião pública. Para o concorrente do PSOL, a fuga das 

questões postas em discussão se dava para evitar compromissos com temas que desagradam 

ao eleitorado que, naquele debate, dado o caráter religioso das emissoras, foram o aborto, a 

castidade, o homossexualismo, a educação religiosa e a fé em Deus. Já a candidata verde não 

fez críticas durante o programa, mas ao saber que enquanto o encontro acontecia, Dilma 

Rousseff estava ‘tuitando’, indignou-se e se sentindo desrespeitada afirmou que a escolha que 

a petista tinha feito, trocando o debate pela internet, era ruim para a democracia (FREITAS, 

MASCARENHAS, 2010). 
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A coordenação da campanha petista considerava que era melhor ser tratada como 

fujona do que correr os riscos do embate, visto que, estando na liderança da corrida eleitoral, 

naquele momento dezessete pontos percentuais a frente de José Serra, segundo mais votado, 

Rousseff seria o alvo preferencial dos ataques adversários. 

Além de faltar ao debate da rede católica, a candidata do PT não compareceu ao 

promovido pela Confederação Nacional da Agricultura; também não participou do confronto 

no Nordeste; não foi à sabatina realizada pela Folha de São Paulo e não esteve no encontro 

organizado pela TV Gazeta e pelo jornal Estado de São Paulo. Apesar disso, negou estar se 

resguardando do enfrentamento com os demais candidatos. “Tenho o que falar e o que 

mostrar. Quem faz este tipo de acusação é quem não tem o que falar, o que mostrar, o que 

apresentar. Eu tenho uma herança, tenho um trabalho positivo. Vou aos debates tradicionais” 

(DILMA apud BERNARDES, 2010). 

Mas foram tantas as vezes que se absteve de apresentar suas propostas que até os 

aliados criticaram o seu comportamento no período eleitoral. O MST afirmou que devido a 

popularidade e grande aprovação do governo Lula, Dilma deixou de discutir assuntos de 

interesse popular. E Marcelo Branco, coordenador de sua campanha na internet chegou a 

lançar outra para levá-la a se confrontar com seus adversários, "quem quer a Dilma no debate 

online de segunda-feira levante a mão" quando soube que ela não participaria do encontro. E 

para incentivar a adesão à sua posição completou "queremos Dilma lá" (GUERREIRO, 

FALCÃO, 2010). 

José Serra, cuja estratégia era exatamente oposta, pretendia, naqueles momentos, 

comparar as biografias, mostrar que estava mais preparado para governar o país, declarou que 

Rousseff se escondia atrás do presidente da República e do aparato de seu partido (FREITAS, 

LEMOS, 2010). Temendo não ser possível diminuir a diferença que aparecia nas pesquisas de 

intenção de voto no confronto direto com a petista, passou a fazer ataques no horário eleitoral 

no rádio e na TV, como também em comícios e demais eventos eleitorais, com a esperança de 

estimular a adversária a falar. Em Goiânia, além das críticas ao governo, declarou que a 

“campanha não é debate, é mentira, é teatro, é processar vítima” (SERRA apud DIAS, 

MELO, CAITANO, 2010). 

Não é novidade, no Brasil, ver o candidato melhor posicionado nas pesquisas se 

esquivar de debater em público para evitar desgastes. FHC e Lula fizeram uso da mesma 

estratégia (VIANNA, 2010). Independente de a que facção pertença e que crenças professem, 
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os políticos brasileiros não pretendem dotar os votantes de conhecimentos essenciais ao 

processo democrático de escolhas de líderes: há uma clara preferência por manter os eleitores 

mal informados. Quando não é mais possível se esquivar do debate se munem de números, de 

ações que pretendem fazer ou de realizações que dizem já ter executado, numa linguagem 

pouco compreensível e que, por vezes, não traduz a realidade. 

Não foi diferente em 2010. Fugindo de temas polêmicos, sobrou espaço para as 

promessas de campanha e para agressões entre os dois principais candidatos. Não se discutiu a 

qualidade da educação brasileira. Como solucionar os graves problemas que afetam o sistema 

de saúde do país. Como combater as múltiplas causas da violência no Brasil. Como enfrentar, 

com efetividade, a desigualdade de renda e oportunidades, enfim, questões que interessam de 

perto a todos os brasileiros e que estão inscritas na Constituição como dever do Estado, não 

foram tratadas adequadamente pelos candidatos. 

Para Plínio Sampaio, do PSOL, "quando os partidos recorrem ao vale-tudo, a ideologia 

e a ética vão para o buraco. E é isso que está acontecendo. (...) Nós estamos debatendo quem 

fez o dossiê e quem não fez o dossiê. Nós deveríamos estar debatendo quem cuida da 

educação, quem não cuida da educação".  O candidato lamentou que Dilma Rousseff não 

expressasse o que pensa, segundo ele, seu comportamento negava aos concorrentes o direito 

de definir sua oposição (FOREQUE, 2010b). 

Marina Silva, do PV, afirmou que a ausência, nos debates, de propostas para melhorar 

o país marca o retrocesso político que o Brasil está experimentando. Lamentou que denúncias 

graves envolvendo a política surgissem de todos os lados. Para ela, "a política avança quando 

é capaz de mostrar para o cidadão e para a cidadã que está mediando com Justiça, baseada em 

princípios legais, os diferentes interesses da sociedade brasileira" (MARINA SILVA apud 

FOLHA.COM, 2010al). Criticou Serra e Rousseff por preferirem o ‘vale-tudo eleitoral’ e 

considerou que isso ocorre dado o perfil de gerente que os dois possuem e que os fazem 

enfocar números e tabelas ou partirem para as agressões (FRANCO, 2010). 

O candidato do PSDB sugeriu mudanças no programa eleitoral. Para ele, um formato 

mais simples, sem o perfil publicitário atual, que serve, inclusive, para esconder candidatos, 

certamente ficaria mais chato, mas evitaria que eles fossem “vendidos como iogurte ou como 

um novo pão de centeio” (SERRA apud SEABRA, 2010b). O tucano defendia uma exposição 

maior dos presidenciáveis e de suas propostas. E em relação ao projeto de Brasil de sua mais 

forte adversária, declarou não compreendê-lo (MASCHIO, 2010b). 
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A campanha no Brasil é curta e há a necessidade de torná-la um pouco mais longa para 

que os concorrentes possam ser mais bem avaliados pelos eleitores. Mas não se pode creditar 

nem a isso, nem às peças publicitárias que são feitas para vendê-los, embora não se negue a 

elas seu poder de persuasão, a ausência do confronto de ideias que se observou na campanha. 

Os dois principais candidatos não delinearam o país que desejavam e, por isso, não 

definiram as estratégias para alcançá-lo. Apostaram na ignorância dos eleitores nos assuntos 

do Estado e na sua apatia em relação aos negócios públicos. Tanto assim que negaram suas 

diretrizes partidárias, um se esquivando de discutir os governos de FHC, a outra se declarando 

contra e retirando da Justiça Eleitoral o documento que as continha, e somente tornaram 

públicos seus programas de governo nas vésperas do segundo turno. Serra fazendo promessas 

que contradizem o seu histórico de gestor público. Rousseff apresentando propostas genéricas.  

A reiterada escolha de transformar as disputas eleitorais em espetáculos, que se está 

testemunhando de 1989 até hoje, é indicativo da pouca qualidade do processo de escolha dos 

representantes que o Brasil resolveu adotar. Mas é preciso ter em conta que a democracia 

política é definida nestes momentos. Quando não havia liberdades, foi preciso assegurá-las. 

Quando o processo não era includente, foi necessário universalizá-lo. Se existe uma crise de 

representatividade é urgente combatê-la.  

Já foi dito e se ratifica que a legitimidade do sistema está vinculada ao respeito as 

normas, devido a uma estreita relação entre jogadores, movimentos autorizados e 

regulamento. No Brasil, o uso do caixa dois nas campanhas é um atentado à legislação 

eleitoral que põe em risco o regime político; o mais grave, contudo, é que se esta fosse 

inteiramente observada, a democracia não se consolidaria. Isso porque a complexidade da 

vida pública brasileira está exigindo uma reforma eleitoral produtora de leis com força para 

impedir as instituições, que já não produzem justiça, de se cristalizarem e continuarem a 

permitir que as disputas para a presidência da República ignorem o povo, que os partidos 

sejam somente um ajuntamento de políticos, que tratem no presente situações que não 

existiam no passado ou que delas não se tinha consciência. Sem combater antigos vícios e 

sem recepcionar o novo, validar este sistema significará fragilizar a democracia.  

 O regime representativo fundado no respeito às instituições e as liberdades que cercam 

eleições competitivas de que trata aquele documento, circunscreve-se no liberalismo clássico, 

que advoga um Estado de direito compatível apenas com a dimensão jurídica institucional da 

democracia moderna. Nele o cidadão pode ser livre e igual, mas não é soberano como 
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declarou Held. Dessa forma, mesmo tendo sido subscrito por juristas, não causa espanto que 

nenhuma linha tenha sido dedicada a uma reforma política que desse aos brasileiros as 

condições de tomar suas decisões dentro de um processo eleitoral legítimo, como 

retoricamente defenderam. 

 

 Quanto ao exame da possibilidade de se cumprir simultaneamente compromissos 

assumidos com os direitos individuais e os sociais, como as liberdades negativas e o 

igualitarismo inscritos na Constituição sem atentar contra ela, sem macular as instituições e 

sem transigir com o autoritarismo como se encontra na Carta ao Povo Brasileiro , há de se 

lembrar que o Estado liberal é restrito nas suas funções, o que faz dele um Estado mínimo, 

como afirma Bobbio. Com ele, em tese, há garantia dos direitos individuais, mas o 

compromisso assumido pela Constituição de 1988 com os direitos sociais fica prejudicado, o 

que explica a má qualidade do atendimento à saúde dos brasileiros, por exemplo. 

 

Contudo, não se deu pelo desejo de cumprir os objetivos fundamentais do Estado 

brasileiro de construir uma sociedade justa e solidária, de erradicar a pobreza ou de reduzir as 

desigualdades, os atentados, ao documento constitucional e às instituições, conhecidos pela 

análise deste manifesto. Estes são tradutores da falsa homenagem que os políticos brasileiros 

costumam fazer à ordem formal. 

 

Por fim, confrontando-o com o conceito de democracia de Mainwaring, Brinks e 

Pérez-Liñán, que traz entre seus indicadores eleições limpas para classificar uma nação como 

democrática, é necessário reconhecer que o regime político brasileiro carece delas, mas 

cumpre as exigências de pleitos livres e cidadania abrangente. Nele, os eleitos governam e 

não se vê atentados sistemáticos às liberdades políticas. Assim, embora não alcance o que se 

considerou ideal como modelo democrático para este estudo, também não pode ser 

considerado um Estado autoritário. Confirma-se, portanto, o caráter híbrido apontado por 

Zaverucha que o torna semidemocrático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo se propôs analisar três manifestos em defesa da democracia lançados pela 

sociedade brasileira em setembro de 2010, próximo ao primeiro turno da eleição que elegeu 

Dilma Rousseff presidente do país, com o propósito de saber o que eles trouxeram de 

contribuição para se entender a realidade política do Brasil. 

Partiu-se do pressuposto que os discursos proferidos guardavam intenções não 

explícitas, foram preparados previamente e que seus autores, conhecendo os limites da 

mensagem e suas possibilidades de êxito e de fracasso, usaram expressões com força de 

persuasão. Portanto, eram atos perlocucionários e racionais que exigiam técnica de 

investigação de natureza qualitativa com a qual fosse possível conhecer os seus significados 

para além do que estava escrito. A análise de conteúdo com uma abordagem descritiva e 

explicativa, auxiliada pelas pesquisas bibliográfica e documental, foi o caminho escolhido. 

A aplicação dos instrumentos de investigação selecionados possibilitou o 

conhecimento do apreço nacional pelo modelo de regime político não igualitário. Essa 

preferência apontou, primeiro, para a necessidade de se conhecer as teorias democráticas 

procedimentais, que têm no centro de suas preocupações a institucionalização e a 

competitividade dos processos de escolha de líderes de uma nação. Nesse sentido, examinou-

se as teorias de Schumpeter, Dahl, Bobbio, Przeworski, O’Donnel, mas optou-se pela 

procedural mínima de Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán e de sua classificação tricotômica 

por entender que, com elas, as fragilidades dos sistema ficariam mais expostas.  

Segundo, para a premência de entender o pensamento político dos brasileiros e a sua 

formação. Para isso, fez-se o exame da organização política do Estado Nacional e dos seus 

objetivos fundamentais inscritos na CF de 1988 e se descobriu que o documento acolheu 

todas as demandas sem a preocupação com os valores nos quais estavam sustentadas; mostra-

se, portanto, ambivalente. Desse modo, guarda incompatibilidades que, na visão de 

Przeworski, o tornam inexecutável. Procurando fugir dessa prescrição, buscou-se na 

democracia deliberativa de Habermas e no princípio de autonomia de Held, que propõem a 

união de características das democracias liberal e substantiva, semelhante ao que se encontra 

na Carta Magna brasileira, as compatibilidades dos valores que as definem. Contudo, a 

procura não logrou êxito e ficou adiada a construção de uma ordem capaz de abrigar as 

diferenças essenciais que caracterizam estes modelos democráticos. Ou seja, ratificou a 
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afirmação de Bobbio que uma sociedade liberal nunca será igualitária, da mesma forma que 

uma sociedade igualitária jamais será liberal. 

Já as influências que levaram à adoção do liberalismo conformado com agressões aos 

direitos políticos e às liberdades civis, foram encontradas principalmente em Faoro e Paim 

que, auxiliados por Carvalho, indicaram a ínfima participação dos cidadãos nas decisões do 

país. Com isso não se negou os avanços, sobretudo nas garantias dos direitos políticos, mas se 

ratificou as limitações impostas pelo modelo liberal à autonomia e à independência dos 

cidadãos, tratadas por Held, assim como as deficiências na cultura política apontadas por 

Rands, que fragilizam as instituições, as tornam desacreditadas e têm impedido o 

amadurecimento da democracia brasileira. Como consequência não se tem a ‘coisa pública’, e 

não há igualdade sequer perante a lei, gerando desconfianças na capacidade de se construir o 

país normativamente delineado. Prova disso são as defesas à democracia feitas pelos 

manifestos aqui analisados. Não se defende o que se encontra seguro, estável, consolidado. 

O ambiente do pleito eleitoral para a presidência da República, em 2010, corroborou 

com isso. Havia nove candidatos, mas a disputa ficou polarizada entre os concorrentes do 

PSDB e do PT, como ocorre desde 1994. A diferença é que os dois presidenciáveis 

apresentaram muitas semelhanças, a começar pela ausência de propostas. Os eleitores foram 

às urnas sem conhecer os detalhes do programa petista e sem saber o que o tucano tinha 

planejado para o Brasil. Esse vácuo foi ocupado pela imprensa, insatisfeita com as propostas 

de regulação do setor de comunicação do país feitas pelo governo e partidarizada, que passou 

a pautar os debates e, em troca, recebeu críticas do Presidente Lula e seus correligionários. 

Denúncias como produção de dossiês, violação de sigilo fiscal de opositores, 

corrupção na Casa Civil, suposta tentativa do governo de cercear a liberdade de imprensa, 

tornadas públicas pelos veículos de comunicação e a relação do PT com as Farc e o 

narcotráfico, feitas pelo candidato a vice-presidente de Serra, enfatizadas pela revista Veja e 

rechaçada pelos adversários e até partidários, inclusive pelo postulante tucano à presidência, 

acirraram o debate. A reação a elas se deu em igual proporção, a mídia foi adjetivada de 

golpista e os tucanos de malversadores do patrimônio público e udenistas, num ambiente, 

considerado por Rousseff, impróprio a uma nação democrática. 

Todavia, os embates com a mídia, as acusações de produção de dossiê e quebra de 

sigilos não alterou a preferência do eleitorado. As intenções de voto em Dilma Rousseff 

apresentaram um contínuo crescimento até a descoberta, pela revista Veja, de um esquema de 
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na Casa Civil do Governo Federal . Contudo, ao lado da candidata havia uma figura 

mitificada, inatingível, ovacionada, a quem os próprios adversários evitaram criticar, Lula, um 

presidente que teve seu governo até o fim aprovado com os índices mais altos da história, o 

que fez dela a mais forte concorrente à presidência da República. 

Lula foi protagonista na disputa eleitoral de 2010. Fez mais comícios do que em 2006, 

quando buscava a reeleição. Criticou a imprensa, o Judiciário, o MP Eleitoral, desejou 

extirpar adversários, ironizou-os. Tão grande foi o seu esforço para eleger sua candidata que 

foi acusado, pelos opositores, de não saber separar o cargo de governante maior do país com o 

de cabo eleitoral.  

Essa acusação foi repetida no Manifesto em defesa da democracia, que no final do 

período eleitoral contou com mais de cem mil subscrições. Além dessa o documento trouxe 

denúncias de aparelhamento do Estado, de desrespeito aos Poderes Legislativo e Judiciário 

pelo Executivo, dos negócios públicos estarem sendo comandados pelo fisiologismo, de 

financiamento do Estado a grupos que pregavam o cerceamento da liberdade de imprensa e 

acusou o governo Lula de ter rasgado a Constituição, as leis e abalado os alicerces da 

democracia brasileira, por isso propuseram estancar a marcha para o autoritarismo. 

A análise do documento constatou que as críticas feitas ao comportamento do 

Presidente Lula no período eleitoral se deveu a uma mudança de estratégia da campanha 

tucana, que vinha evitando ressaltar os defeitos do governante, mas ao perceber sua enorme 

influência sobre os eleitores na hora de escolher os candidatos, viram a necessidade de 

desconstruir sua boa imagem. Todavia, nem a Justiça Eleitoral, nem os adversários 

conseguiram caracterizar como infração às leis, as ações do Presidente. 

Já a insatisfação do Governante em se submeter às determinações de juízes eleitorais 

foi verificada nesta investigação pela declaração publica do Líder da Nação no primeiro 

evento de apoio a candidatura de Dilma Rousseff. Também se mostrou verdadeira a tentativa 

de fazer não somente do Senado, mas do Congresso Nacional uma extensão do Poder 

Executivo. Na elaboração do PLDO 2011, o Poder Legislativo foi amplamente depreciado 

quando a ele foram impostas condições para exercer suas prerrogativas constitucionais, ou 

quando elas foram simplesmente ignoradas, ou claramente subtraídas. Com isso restou 

confirmado o desrespeito do Presidente da República aos poderes constituídos e refletiu a sua 

falta de apreço aos componentes liberais do regime, largamente aprovados pelos brasileiros. 
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A investigação não comprovou o financiamento, pelo governo, de grupos que 

defendem restrições à liberdade de imprensa. A acusação se deu devido ao apoio dado por ele 

à proposta, da Fenaj, de criação do CFJ e pela sua manifesta intenção de criar regras para o 

setor.  Também não foi certificada a denúncia de aparelhamento do Estado feita em razão da 

violação do sigilo fiscal de integrantes do PSDB e de familiares do candidato José Serra. 

Apesar do envolvimento de um petista, que usou procuração falsa para obter dados de 

Verônica Serra, filha do candidato tucano, não se colheu provas que pudesse condenar a 

campanha de Dilma Rousseff pelo uso das informações devassadas. Contudo, as deficiências 

do Estado brasileiro para proteger direitos constitucionalmente inscritos foram expostas. 

O fisiologismo arbitrando os mais altos interesses da Nação, do qual falou o 

manifesto, foi verificado através dos documentos da auditoria realizada pela CGU nos 

contratos estabelecidos com a intervenção da ministra da Casa Civil, Erenice Guerra e de seus 

familiares. O tráfico de influência foi evidenciado na contratação da Master Top Linhas Aérea 

S/A, pela Empresa de Correios. Diversas irregularidades foram detectadas também no acordo 

firmado entre o Ministério das Cidades e a Fundação Universidade de Brasília para atender 

uma demanda da Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Humana, onde José 

Euricélio Alves de Carvalho, irmão da ex- ministra Erenice Guerra, prestava assessoria. A 

outorga do Serviço Móvel Especializado, SME, na subfaixa de 411 concedida pela Anatel à 

empresa Unicel onde José Roberto Camargo Campos, marido da ex-ministra Erenice Guerra, 

atuava como procurador foi considerada descabida e praticada ao arrepio da lei.  

Essa agenda de auditorias foi imposta pelas denúncias publicadas na mídia. As 

confirmadas revelaram as relações não republicanas que se firmaram dentro do governo 

federal, mas também evidenciaram a face não democrática dos responsáveis pelas publicações 

e de quem se valeu delas para agredir opositores. Não se registrou nenhum ato de apoio às 

instituições vítimas das gestões fraudulentas, nenhuma proposta concreta para protegê-las de 

futuros desmandos. Indicativo de que governistas e oposicionistas não têm apreço a elas e isso 

foi, em passado recente, a causa da implantação do regime autoritário no Brasil. 

Enfim, o Manifesto em defesa da democracia sofreu forte influência da mídia nacional 

e refletiu o pensamento da elite brasileira que, retoricamente, defende a democracia liberal. 

Sua análise revelou que os excessos promovidos pelo PT e pelo PSDB na disputa eleitoral 

acirraram perigosamente o debate e contribuíram para gerar mais desconfianças nas 

instituições e nas relações inter e intrainstitucionais. Demonstrou também que determinadas 
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ações e reações dos atores políticos envolvidos, frequentemente atentaram contra leis que são 

produtoras da estabilidade do regime democrático. Contudo, a marcha para o autoritarismo 

que os signatários detectaram e pretenderam brecar não foi percebida. Restou a convicção que 

o Brasil precisa de democratas que nas suas atitudes reforcem amplamente sua cultura. 

O segundo manifesto analisado teve como propósito defender a ampla liberdade de 

expressão lançado pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé com o apoio 

de centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos da base governista. Denunciou a 

grande mídia por tentar deslegitimar o movimento publicando matérias nas quais o ato foi 

tratado como contrário à liberdade de imprensa, adjetivou-a de golpista, denuncista e 

apresentou propostas para sua democratização. 

O golpismo midiático de que tratou o documento se referia, naquele momento, à 

manipulação de informações em favor do candidato José Serra, com o objetivo de interferir na 

vontade popular, mas também podia ser usado para expressar as inúmeras vezes que a 

imprensa usou o seu poder para desestabilizar o Governo Lula. Entendiam eles que este 

governo foi bombardeado com frequentes denúncias de irregularidades, mas também por 

boatos que visavam desmoralizar o Presidente diante da população. 

Na cobertura da eleição para presidente em 2010 mais denúncias. Estadão, a Folha e a 

Veja priorizavam temas que favoreciam a José Serra.  Enquanto a Carta Capital publicava 

matérias desfavoráveis ao tucano, como a fraude na licitação do metrô de São Paulo.  

É sabido que o tratamento dado pela imprensa influencia o modo como a sociedade se 

apercebe das questões públicas. E esta influência no período eleitoral se fez clara nas 

oscilações das intenções de votos quando da publicação do caso de corrupção na Casa Civil e 

pela ênfase dada a descriminalização do aborto, mas o denuncismo não se confirmou. Havia 

fortes indícios da intenção de uso, pelos petistas, de informações sigilosas dos tucanos e a 

rede de corrupção, instalada na Casa Civil, foi confirmada pelo órgão do governo responsável 

pelas auditorias. Já a descriminalização do aborto, constituiu-se em tema difícil para Rousseff, 

dada as suas verdadeiras convicções.  

Também restou confirmado o tratamento ao evento denunciado pelo manifesto. A 

mídia anunciou-o como um ato contra a liberdade de imprensa. Embora não tenha se 

esquivado de divulgar na íntegra o texto do manifesto, da nota do sindicato dos jornalistas e 

do convite postado no site do PT com todos os termos que a desqualificava. Ficou implícito, 
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no entanto, o desejo de demonstrar que estas acusações tinham o propósito de criar um 

ambiente favorável ao controle social da imprensa, contra o qual a maioria das empresas de 

comunicação se colocara. 

O acirramento do debate entre governo e imprensa e entre esta e os signatários do 

Manifesto pela ampla liberdade de expressão foi responsável pelos exageros, mas não se viu 

atentados à liberdade de imprensa, objeto de preocupação da mídia brasileira, assim como não 

se percebeu indícios do golpismo midiático. Há uma evidente dependência das empresas de 

comunicação de seus financiadores e a maioria destes estava satisfeita com os rumos que o 

Brasil tomou na gestão petista. Com seus interesses resguardados, ficou claro que estariam 

satisfeitos qualquer que fosse o resultado da eleição presidencial; portanto, não apoiariam 

nenhum movimento que pudesse por isso em risco. 

Por outro lado, a aposta de que grupos como aqueles que protestaram pudessem 

influenciar o governo a ponto de fazê-lo atentar contra estas empresas, desconsiderou que ele 

se tornou tão conservador quanto aqueles que as financiam. Além do que, não se detectou 

sinais de fortalecimento nem dos sindicatos, nem dos movimentos sociais, pelo contrário, o 

que ficou evidente foi a ascendência do pensamento petista sobre eles. 

Portanto, a mídia refletiu o pensamento da elite e os movimentos sociais o do governo, 

que a ela atendeu com prioridade. Dado a isso, a investigação apontou para o arrefecimento 

do debate após o período eleitoral; para a ausência de razões que justificassem o golpismo 

midiático e para a falta de confiança dos debatedores na capacidade das instituições de 

impedirem abusos e de garantirem eleições livres e isentas.  

Quanto as sugestões trazidas para a democratização dos meios de comunicação, a 

análise considerou-as mais verdadeiras quando comparadas as proposições dos outros 

manifestos. A pesquisa também mostrou a sua adequação a realidade nacional, sobretudo a de 

ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ,obrigando o parlamento a aprovar a 

legislação complementar, que dará eficácia aos dispositivos constitucionais referentes à 

comunicação social no país, para impedir a formação de oligopólio e monopólio. 

O texto também se diferenciou dos outros, pelo modelo de regime político a que se 

remeteu, quando propôs a quebra de monopólio e oligopólios, porque sinalizou para uma 

sociedade igualitária, onde a democracia substantiva encontraria mais condições de se 

legitimar. Apresentou-se, portanto, mais exigente que o modelo procedural mínimo de 
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Mainwaring, Brinks e Pérez-Liñán, que embora trate das garantias dos direitos civis se 

encontra limitado pela igualdade formal do liberalismo. A principal contribuição do estudo 

desse documento está na clareza com a qual ele indica a permanência de excessos nos debates 

e a utilização da máquina estatal para favorecer candidatos nas eleições futuras. 

A ‘Carta ao Povo Brasileiro’ foi uma resposta ao primeiro manifesto. Assinada por 

um grupo de 64 juristas e professores trouxe, em sua mensagem, a afirmação de que no Brasil 

o poder emana do povo, que elege seus representantes num processo eleitoral justo e 

representativo; há garantia dos direitos civis e jamais houve qualquer ato que limitasse a livre 

expressão do pensamento. Atestou a consolidação dos valores democráticos e negou a 

existência de atentados à Constituição e às instituições.  Declarou, com firmeza, que o 

governo apesar da sua popularidade jamais transigiu com o autoritarismo; lamentou que 

estivessem tentando impedir o Presidente da República de se manifestar no período eleitoral e 

propôs um civilizado embate de ideias para que os brasileiros pudessem escolher seus 

representantes, dentro de um processo eleitoral legítimo. 

A análise deste documento apontou as coligações estabelecidas sem afinidades 

ideológicas como fruto da luta apenas pelo poder, que também é geradora das práticas ilegais 

de obtenção de votos e de gestões fraudulentas. Com isso ficam expostas as deficiências do 

Poder Judiciário no acompanhamento das campanhas, cresce a desconfiança no processo de 

consolidação da democracia brasileira e a crença que os políticos atuais são piores que os de 

ontem. Essa convicção se constitui em risco à democracia porque ou se torna produtora da 

apatia, ou da participação popular exacerbada, que são causas da instabilidade do sistema.  

O estudo conheceu as últimas tentativas da sociedade para melhorar a qualidade dos 

representantes: a criação de critérios de inelegibilidade através da Ficha Limpa e a cassação 

de políticos por compra de votos e por uso eleitoral da máquina pública pela Lei 9840. Mas 

viu, também, que governantes e parlamentares não têm se preocupado com o cunho 

representativo de seus mandatos, sendo necessário impor com mais rigor a fidelidade 

partidária e a proibição de facções sem conexão com os cidadãos e sem caráter programático. 

Afirmou-se então que, enquanto as relações econômicas e fisiológicas forem as principais 

armas para se vencer uma eleição, não se pode falar em pleitos eleitorais nem justos, nem 

representativos. 

Em relação à afirmação de que o poder emana do povo, o estudo reconheceu a 

existência de espaços abertos à participação popular nas decisões estatais, mas não encontrou 
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a conjuntura ideal para a formação de um cidadão autônomo. Considerou que a ausência de 

autonomia nos cidadãos, somada a crise de representatividade, a inconsistência ideológica e a 

ambivalência do pensamento político concorrem para que a tomada de decisão fique restrita a 

grupos de interesses que passam a usufruírem de privilégios. De modo que, ainda não se tem, 

no Brasil, o povo no poder. 

Embora esse documento tenha afirmado que nunca houve qualquer atentado à 

liberdade de imprensa, a pesquisa viu na tentativa de cancelamento do visto do jornalista 

Larry Rother, correspondente do jornal New York Time, em maio de 2004, atentados contra 

direitos constitucionalmente assegurados, inclusive a livre manifestação do pensamento, além 

da desobediência a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento do Direito 

Internacional, do qual o Brasil é signatário e onde a livre comunicação dos pensamentos foi 

elevada a um dos direitos mais preciosos do homem.  

 

A investigação revelou, ainda, a permanência do pensamento obtuso que tem 

historicamente delineado o regime liberal conciliado com violação a direitos civis no Brasil. 

A ponto do próprio Presidente Lula ter defendido mudanças no tratamento que os atores da 

cena pública brasileira dão as instituições democráticas. O estudo, no entanto, não percebeu 

sua inclusão entre estes atores e a considerou fundamental por dois motivos. Primeiro, porque 

ao contrário de que está dito no manifesto, ele transigiu com o autoritarismo. Segundo, porque 

constatou que ele tem grande influência entre os brasileiros e a adesão destes às instituições 

está intimamente presa à maneira como os atores políticos se comportam diante delas. 

 

A denúncia de que tentaram calar o Presidente, proibindo-o de se manifestar, durante o 

período eleitoral, não foi asseverada. Ela soou como um aval a crítica feita pelo líder da 

Nação ao MP Eleitoral e ao Judiciário, por ter imposto a ele multas por propaganda 

extemporânea em favor de sua candidata. Lula se comunicou quando quis, sem que nenhum 

ataque fosse feito à sua liberdade de expressão. O que ficou evidenciado, foi a judicialização 

do pleito eleitoral, dada à frequência com que os partidos recorreram à Justiça, contra seus 

adversários. 

O civilizado embate de ideias, sem desqualificações açodadas e superficiais foi 

ignorado. Os dois principais candidatos apostaram na ignorância dos eleitores e na sua apatia 

em relação aos negócios públicos. Tanto assim que negaram suas diretrizes partidárias e 

somente tornaram público, seus programas de governo, nas vésperas do segundo turno. Serra 
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fazendo promessas que contradizem o seu histórico de gestor público. Rousseff apresentando 

propostas genéricas. 

Restou evidenciado a necessidade de uma reforma eleitoral produtora de leis, com 

força para impedir que as disputas para a presidência da República ignorem o povo e que os 

partidos sejam somente um ajuntamento de políticos.  Assim, mesmo ratificando a 

necessidade de respeito às normas, percebeu-se que sem combater antigos vícios e sem 

recepcionar o novo, a validação do atual sistema fragiliza a democracia brasileira.  

Tem-se, portanto, um processo de escolha de líderes transformado em espetáculo, 

comandado por relações fisiológicas e pelo poder econômico que o financia com recursos não 

declarados a uma Justiça Eleitoral incapaz de coibi-lo. 

Aos cidadãos são negadas as informações para a formação consciente do voto pelos 

candidatos, partidos e pela imprensa, que concentrada se constitui num risco a liberdade de 

expressão, perpetuada pela omissão do Congresso Nacional que age como intermediário de 

interesses privados. 

As instituições são frágeis. Governo e oposição mostram adesão às suas estruturas 

apenas quando delas se beneficiam. Atenta-se contra os poderes constituídos. Direitos 

individuais são violados pelo Estado e o culto as estruturas institucionais são enganosos. Tudo 

concorrendo para confirmar que o regime político é fruto das condições herdadas da história, 

como disse Przeworski (1994); que há diversos graus de aproximação ao modelo ideal, como 

afirmou Bobbio (2000a); que o seu caráter é híbrido porque nele coexistem traços 

democráticos e autoritários, como falou Zaverucha (2000, 2005), que havia necessidade de 

uma nova teoria para estudá-lo como apontou O’Donnell (1999) e que o conceito 

semidemocrático de Mainwaring, Brinks, Pérez-Liñan (2002) é ideal para defini-lo. 
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