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Resumo: Este trabalho pretende verificar como a temática do enfrentamento 

da corrupção foi objeto da agenda de programas dos candidatos à Presidência 

da República do Brasil na campanha eleitoral de 2018. Para isso, utiliza-se dos 

programas de governo dos treze candidatos buscando responder: Como o 

tema da corrupção é abordado nestes programas? Quais são as propostas de 

enfrentamento?  Emprega-se a revisão bibliográfica para explicar o conceito de 

corrupção e regras eleitorais. Tem-se a hipótese de que, apesar de ser tema de 

preocupação, não foi devidamente projetado. Como resultados, tal assunto: ou 

não foi encontrado; ou o foi de modo amplo.  
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Introdução 

Este trabalho pretende verificar como a temática do enfrentamento da 

corrupção foi objeto da agenda de programas dos candidatos à Presidência da 

República na campanha eleitoral de 2018 no Brasil. Para isso, como material, 

utiliza-se dos programas de governo2 dos treze candidatos. 

Metodologicamente, de início, lança-se mão da técnica de revisão bibliográfica 

para contextualizar o conceito de corrupção, utilizando-se de autores como 

Klitgaard, Rose-Ackerman e Biason.  

Além disso, busca-se elucidar brevemente algumas regras de direito 

eleitoral deste país (envolvendo sistema eleitoral, e prazos de campanha), a 

partir de fonte normativa. Em seguida, no cruzamento dessa contextualização, 

                                                           
1
 Trabajo preparado para su presentación en el X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, de la Asociación 

Latinoamericana de Ciencias Políticas (ALACIP), en coordinación con la Asociación Mexicana  de Ciencias Políticas 
(AMECIP), organizado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), los 
días 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto de 2019.  
A apresentação deste trabalho obteve auxílio da “Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal”- FAP-DF.  
2
 Por opção metodológica, optou-se pela análise apenas dos planos de governo, consistindo em propostas de 

pesquisas futuras os seguintes temas: como se deu a abordagem no debates na televisão? E nos programas eleitorais 
destes candidatos? 
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foca-se nos programas de governo buscando responder as seguintes 

perguntas de pesquisa: Como o tema da corrupção é abordado nestes 

programas? Quais são as propostas de medidas de enfrentamento a este 

fenômeno?  

Assim, emprega-se a técnica de análise documental e procede-se à 

coleta de dados com os seguintes termos de busca: “corrupção” e 

“transparência”, para concretizar o objetivo deste trabalho. Posteriormente, 

realiza-se mapeamento quantitativo e qualitativo analisando as menções a tais 

categorias em cada plano de governo, e verificando quais são as propostas 

existentes. Trata-se, portanto, de pesquisa exploratória e empírica.   

Logo, tem-se a hipótese de que, apesar de ser um tema de elevada 

preocupação (é a principal causa de angústia para 63% de brasileiros, segundo 

pesquisa FGV/DAPP 20183), ele não foi devidamente projetado nos programas 

de governo. Como resultados iniciais, verifica-se que tal assunto: ou não foi 

encontrado; ou, caso tenha sido contextualizado, foi feito de modo amplo, sem 

ou com poucas medidas explicitadas. Por fim, debate-se acerca de 

perspectivas de medidas para este enfrentamento a partir do governo do 

presidente eleito.  

 

1 Corrupção e revisão conceitual  

 A literatura tem promovido diversos debates acerca da corrupção nas 

últimas décadas. Partindo-se desta constatação e destes debates, a presente 

seção tem por intuito promover uma breve revisão conceitual desta categoria, 

haja vista os objetivos deste trabalho. Assim, questiona-se: o que se considera 

como fenômeno corrupto? Quais são os ambientes propícios para que 

aconteça? E quais são os caminhos possíveis para seu enfrentamento? 

 Para responder tais questões, mune-se da técnica de revisão 

bibliográfica elencando autores como Klitgaard, Rose-Ackerman e Biason. Por 

sua vez, passa-se a um direcionamento desta prática para o contexto da 

realidade brasileira, a partir de ilustração de dados quantitativos acerca de 

pesquisas de confiança e de percepção sobre corrupção.  

 Assim, em termos de classificação, a corrupção possui tanto uma 

dimensão pública, quanto com dimensão apenas privada. Por opções 

metodológicas, prioriza-se, neste estudo, a corrupção pública que possui o 

seguinte conceito: “o abuso do cargo público para obter ganhos privados” 

(Klitgaard, 1991, p.221).  Logo, ela exige a presença de um agente público 

direta ou indiretamente (podendo este ser um servidor, empregado público, 

                                                           
3
 Disponível em: http://dapp.fgv.br/o-dilema-brasileiro-entredescrenca-no-presente-e-esperanca-no-futuro/ 
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político, por exemplo), que atua em próprio benefício ou em benefício de 

terceiros, mas sempre tendo como fator gerador o seu cargo ou função pública 

(como se faz presente na definição legal de corrupção ativa e passiva, no 

Código Penal do Brasil, por exemplo)4.  

Além dessa definição apontada, as Nações Unidas, por meio de seu 

programa para o desenvolvimento (2004), complementa a definição com a 

seguinte “fórmula”: “(monopólio + discrição) – (accountability + integridade + 

transparência) = corrupção”.  Ou seja, a corrupção pode ser gerada em 

ambientes em que o excesso de poderes se combina com uma prestação de 

contas tênue ou frágil, ou que possua fracos instrumentos de controle do 

agente público. (Klitgaard, 1991; Nunes, 2008; Bataglia 2019). Ademais, tais 

benefícios privados ou favorecimentos que compõem seu conceito 

compreendem: i) o acesso, por empresas ou pessoas, a decisões estatais 

internas; (ii) que uma empresa seja considerada qualificada para cumprir 

determinada atividade;   (iii) os pagamentos a altos oficiais para agilizar 

procedimento ou  (iv) os incentivos ilegais para reduzir custos de taxas e 

impostos ou de fiscalização regulatória e (v) a obtenção de preços 

inflacionados, após ser selecionada no certame. (Rose-Ackerman, 1999).  

Áreas específicas (ambientes propícios) em que tais ocorrências 

frequentemente se materializam são os processos licitatórios e contratos 

públicos, vinculados, por sua vez, a redes de amizades, de conhecidos e de 

parentesco; a busca por maximização de renda (rent seeking) e troca de 

favores (clientelismo), combinando poderes políticos e econômicos; 

impunidade ou baixos riscos de controle e punição; ausência de transparência; 

baixa remuneração de funcionários públicos; cultura política patrimonialista. 

(Bataglia, 2019). 

 Tais características traduzem a perspectiva sistêmica de estudos sobre 

corrupção, voltada para uma vertente de custos e benefícios (portanto, em uma 

visão econômica desta prática). Outras formas de abordagem podem ser 

especificadas como: moral, funcionalista (por vezes, relacionada com um 

aspecto cultural da sociedade), e legalista (Biason, 2012). 

                                                           
4
 Código Penal Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem (corrupção 
passiva); Art. 333 Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício (corrupção ativa). 
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 As consequências de tais atos abrangem desde essa perspectiva 

econômica, quanto a de cunho político. Desse modo, economicamente, áreas 

propícias para a corrupção podem ter como resultado um acelerado 

crescimento, em detrimento de outras. Além disso, há que se dizer na 

concentração de renda, ao favorecer determinados setores e pessoas, bem 

como na fuga de investimentos estrangeiros, que são fatos recorrentes. Em 

termos políticos, a crise de confiança institucional, na própria democracia, e em 

políticos, é notória. Além disso, a queda na qualidade e eficiência na prestação 

de serviços públicos ou na aquisição de bens também se faz evidente.   

No que se refere a tais dados de consequências políticas, o IPC (índice 

de percepção de corrupção), ainda que receba críticas, trata-se de dados 

mensuráveis de opinião. Nesse cenário, transportando esse debate para a 

realidade brasileira, a pontuação do Brasil variou sempre na casa dos 40 

pontos – recebendo 37 e 35, respectivamente, em 2017 e 2018 (para efeitos de 

comparação, os países em que a corrupção é menos percebida, pontuam na 

casa de 80 e 90). O índice de confiança social (ICS), elaborado pelo instituto 

IBOPE5 inteligência, revelou que Presidente da República, partidos políticos, 

Congresso Nacional e Governo federal, em 2018, são as instituições que 

menos possuem confiança dos cidadãos. A FGV, por fim, também realizou 

pesquisa junto ao seu Departamento de Políticas Públicas (DAPP), nela, 

revela-se algo semelhante ao ICS: presidente, políticos e partidos possuem alto 

índice de descrença. Além disso, na mesma pesquisa, a corrupção é apontada 

como principal causa de angústia para 63% dos entrevistados (Bataglia, 2019). 

 Diante disso, verificadas brevemente as causas ou cenários possíveis 

para que tal comportamento possa ocorrer, bem como os impactos e 

consequências econômicas e políticas, parte-se para a necessidade de seu 

enfrentamento. Acerca disso, as frentes de atuação podem ser tanto na 

prevenção, no controle, quanto na punição. Em cada uma dessas frentes, por 

conseguinte, há medidas que favorecem a inibição ou a regulação para 

redução dessa ocorrência.  

 No contexto brasileiro, há um rol de dispositivos legais que se destinam 

a tais vertentes de enfrentamentos de maneira combinada, focando-se, 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/confianca-dobrasileiro-nas-instituicoes-e-a-

mais-baixa-desde-2009/. 
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principalmente na punição e prevenção. Tais dispositivos podem ser citados 

nas leis: 

 i) Código Penal (Decreto Lei n. 2.848/1940) 

 ii) Código Eleitoral (Lei n. 4.737/1965)  

 iii) Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.489/1992) 

 iv) Lei de compra de votos (Lei n. 9.840/99) 

 v) Código Civil (Lei n. 10.406/2002) 

 vi)  Lei do regime dos servidores da União (Lei  n. 8.112/1990) 

 vii) Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) 

 viii) Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013)  

 ix) Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000) e da Transparência 

(LC n. 131/2009).  

 x) Lei de lavagem de dinheiro (Lei. 9.613/1998) 

 xi) Lei da Ficha Limpa (LC n. 135/2010 )  

 Tais legislações possuem diferentes enfoques e modos de atuação no 

enfrentamento da corrupção – entendida com um sentido abrangente, ou seja, 

aquele definido anteriormente, sobre o abuso do poder público para obter 

benefícios privados: pena de prisão e multa para corrupção ativa ou passiva; 

corrupção eleitoral; inelegibilidade para compra de votos; responsabilização 

civil de agentes do serviço público que cometem atos corruptos; valorização da 

transparência e especificação de mecanismos para obter acesso a informações 

públicas; responsabilização administrativa de pessoas jurídicas por atos de 

corrupção (incluindo a proibição de contratação com a Administração Pública); 

necessidade de publicidade constante das execuções orçamentárias; punição 

para lavagem de dinheiro; vedação de candidaturas de quem foi condenado 

por órgão colegiado de justiça. Percebe-se, diante disso, um considerável 

número de leis que atuam principalmente na prevenção (transparência, 

medidas de publicidade e acesso a informações públicas, controle de despesas 

públicas), e na punição (previsão de diversos tipos punitivos para práticas que 

possam ser consideradas como corruptas).  (BATAGLIA, 2019). 

 Além dessa descrição legislativa atinente à corrupção, é necessário 

munir as instituições de recursos humanos, materiais e financeiros. E, por fim, 

além da existência de tais arranjos institucionais, protocolos de cooperação 

entre instituições nacionais e internacionais, merece destaque a necessidade 
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de seu aperfeiçoamento e revisões. Isso, por vezes, advém do Executivo ou do 

Parlamento que transformam questões ou fatos em temas de agenda 

governamental e que seguirão os trâmites de elaboração de política pública. 

Nesse sentido, um dos momentos para que essa preocupação (de selecionar 

temas) se inicie é o da campanha eleitoral, em que candidatos estabelecem 

determinadas prioridades e temas sobre os quais se debruçarão. Acerca disso, 

portanto, é o que se discorre na próxima seção (Howlett, et al, 2013; Kingdon, 

1984). 

 

2 Regras eleitorais no Brasil: um panorama normativo 

 Verificou-se na seção anterior um breve debate sobre questões teóricas 

da corrupção e que, para ser elevada a tema de agenda de governo, ela pode 

ser já pensada durante o período de campanha eleitoral. Tendo isso em vista 

juntamente com o objetivo primordial deste trabalho sobre verificar quais as 

propostas de medidas anticorrupção apresentadas pelos candidatos à 

presidência da República no Brasil em 2018, faz-se necessário explicar 

brevemente as regras eleitorais deste país. Assim, a partir de uma revisão 

bibliográfica e em uma perspectiva descritiva, este tópico tem o objetivo de 

fazer um panorama sobre o direito eleitoral brasileiro, contextualizando sobre: 

funções da Justiça Eleitoral, regras de campanha eleitoral, abrangendo figuras 

como pré-candidato (a), campanha em veículos de comunicação, e 

financiamento de campanha. Uma vez realizada essa contextualização, 

espera-se ter a compreensão desses mecanismos para que se avance para a 

análise das propostas de campanhas dos candidatos. 

 No Brasil, adota-se o sistema presidencialista, e, como forma de 

governo, a república, em um Estado federado (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios). As eleições são diretas para cargos do Executivo e Legislativo, 

adota-se o multipartidarismo, e o sistema eleitoral misto (majoritário para 

cargos do Executivo, e senadores, e proporcional para cargos do Legislativo).  

As eleições gerais (para presidente, governador, deputado federal e 

estadual, senador6), que perpassam pelo objeto de análise desta pesquisa, 

                                                           
6
 Há 3 senadores por Estado (Brasil possui 81 senadores da república), com mandato de 8 anos. A cada 4 anos 

renovam-se ora 1/3 ora 2/3 do Senado. No caso da Câmara dos Deputados, há 513 deputados, com variação da 
quantidade de deputados federais por estado da federação, tendo em vista a proporção do contingente populacional. 
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acontecem a cada 04 anos7. Em termos de organização das eleições, no 

mundo identificam-se dois sistemas, o legislativo e o jurisdicional. No Brasil, 

optou-se pelo jurisdicional, de modo especializado8 (dentre os outros possíveis 

– comum e constitucional). Criou-se, por meio da Constituição de 1988, a 

Justiça Eleitoral inserida no Poder Judiciário (art. 92, V, CF88). Tendo isso em 

vista, é a Justiça Eleitoral que se destina ao “controle e organização das 

eleições (alistamento eleitoral, campanha, votação apuração dos votos, 

proclamação e diplomação dos eleitos) e, ainda, resolução dos conflitos delas 

surgidos” (Gomes, 2016, p. 76). Ela é mantida pela União, tem natureza 

federal, mas não mantém um corpo próprio de juízes. Nela, atuam magistrados 

de outros tribunais9 das demais categorias, com investidura temporária de dois 

anos (renováveis por período subsequente) (art. 121, §2º, CF88). (Gomes, 

2016) 

Em termos de função, a Justiça Eleitoral possui as seguintes: 

administrativa, jurisdicional, normativa e consultiva. Importante caracterizá-las 

para compreensão do contexto e da possibilidade de atuação na realidade 

brasileira. Assim, na função administrativa, ela “prepara, organiza e administra 

todo o processo eleitoral” (Gomes, 2016, p. 80). Ademais, em virtude desta 

mesma função, ela pode agir independentemente de provocação do 

interessado, ou seja, atua para inibir práticas ilegais (não há uma lide a ser 

resolvida, tampouco pode incorrer em censura prévia). A função jurisdicional 

diz respeito ao conflito intersubjetivo que é direcionado ao juiz (há, portanto, a 

necessidade de provocação da parte). Do juiz decorre a solução imperativa em 

caráter definitivo (Gomes, 2016). Diferentemente das demais “justiças”, ela 

apresenta também a função normativa: por ser responsável por regular o 

processo eleitoral em todo o país, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emite 

resoluções, instruções de caráter normativo para especificar determinado 

procedimento eleitoral (tem força de lei) (arts. 1º e 23, IX, Código Eleitoral e art. 

105, Lei das Eleições). Por fim, há a função consultiva, que também a 

                                                           
7
 Prefeitos e vereadores (respectivamente, Executivo e Legislativo nos municípios), também possuem um mandato de 

04 anos, sendo que as eleições destes acontecem na metade do mandato do Executivo e do Legislativo Federais e 
Estaduais. Portanto, há eleições a cada 2 anos no Brasil. 
8
 Há a justiça especializada e comum. Aquela se divide em: eleitoral, militar e do trabalho. A comum, por sua vez, 

subdivide-se em federal e estadual. 
9
 Advindos, a grosso modo, do Supremo Tribunal Federal (STF) -  alta corte constitucional; Superior Tribunal de Justiça 

(STJ – corte superior para justiça comum); Justiça comum estadual, justiça federal,  e da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil). 
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diferencia das demais, pelo fato de partidos políticos com representação 

nacional poderem consultar o TSE ou os Tribunais Regionais Eleitorais para 

esclarecer dúvidas em caráter abstrato (arts. 23 e 30 do Código Eleitoral).  

No que tange à estrutura institucional da Justiça Eleitoral, ela 

compreende: juízes eleitorais, Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal 

Superior Eleitoral. Cada “nível” desse possui suas competências. Como 

exemplo, o TSE é responsável por temas vinculados a candidatos à 

Presidência da República e Vice. Já Governadores, Senadores, Deputados 

Federais e Estaduais, a competência para registros de candidatura e questões 

de campanha é do TRE respectivo. 

Em termos de legislação eleitoral, conforme dispõe a Constituição 

Federal de 1988, compete privativamente à União legislar sobre essa temática 

(art. 22, I, CF88). Além disso, verifica-se que as normas eleitorais encontram-

se esparsas em diversas leis: Código Eleitoral (Lei n.4.737/65), Lei das 

Eleições (Lei n. 9.504/97), Lei dos Partidos Políticos (Lei n.9.096/95), Lei de 

Inelegibilidades (LC n. 64/1990).  

Existem algumas reformas recentes na legislação que alteraram 

temáticas específicas, como: campanha eleitoral (financiamento, distribuição de 

recursos, período para propaganda eleitoral, tempo de propaganda, por 

exemplo). Essas reformas, por conseguinte, acontecem tendo em vista 

princípios como o da anualidade, ou seja, a necessidade de que, para uma 

regra valer nas próximas eleições, ela deve ser aprovada, no mínimo, um ano 

antes da data do pleito. Acerca delas, destacam-se as de 2015 e de 2017 (Lei 

n. 13.165/2015 – minirreforma eleitoral e Leis n. 13.487/2017 – Fundo Especial 

de Financiamento de Campanha e n. 13.488/2017 – Minirreforma eleitoral, e 

Emenda Constitucional n.97/2017 sobre fim de coligações em eleições 

proporcionais e cláusula de barreira). 

Em termos de financiamento de campanha, diante das reformas 

eleitorais citadas, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 

4650/2015)10, hoje no Brasil o financiamento é misto: doações públicas e 

privadas, e o horário gratuito em rádio e televisão. O financiamento público 

                                                           
10

 Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgada pela Suprema Corte do Brasil (Supremo Tribunal Federal – 
STF). En esta acción la donación por personas jurídicas a campañas electorales y al mantenimiento de partidos 
políticos fuera cuestionada si era un procedimiento de acuerdo con la Constitución de Brasil (1988). Por su decisión, la 
Corte declaró que donaciones por personas jurídicas no podrían ser realizadas (desacuerdo con la Constitución).  
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ocorre por meio de dois Fundos: o Fundo Partidário (FP) e o Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC). O primeiro corresponde ao Fundo 

Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário – 

arts. 38 a 44, Lei n. 9.096/95): seus recursos advêm de multas aplicadas pelo 

Código Eleitoral, doações, ou dotações orçamentárias da União. O segundo 

(FEFC), criado pela minirreforma de 2017, é composto por porcentagem (30%) 

dos recursos destinados a emendas parlamentares e dotações da União e 

valor definido pelo TSE11, criado como uma resposta ao fim do financiamento 

privado por pessoas jurídicas no Brasil – acerca deste, atualmente, apenas 

pode existir o financiamento privado realizado por pessoas físicas (arts. 20 e 

23, Lei n. 9.504/97).  Além deles há a propaganda eleitoral em rádio e 

televisão12, realizadas em dias específicos a depender do cargo (presidente, 

deputado, por exemplo) e com períodos específicos de inserção, calculados em 

função do número de deputados federais que o partido possui na Câmara (arts. 

46 e 47, Lei n. 9.504/97). Em termos de recebimento de doações, o TSE a 

cada ano eleitoral define os limites máximos por meio de resolução (art. 18, Lei 

n. 9.504/97). Para as eleições de 2018 (arts. 5 a 7, Lei n 13.488/2017), 

contexto deste trabalho, foram assim definidos: 

Tipo de eleição Limites de gastos 

Presidente da República – 1º turno até R$ 70.000.000,00. 

Presidente da República – 2º turno até R$ 35.000.000,00. 

Governador – 1º turno 
conforme “o número de eleitores” de cada Estado e DF, varia de 
R$ 2.800.000,00 até R$ 21.000.000,00. 

Governador – 2º turno 50% do valor do 1º turno 

Senador 
conforme “o número de eleitores” de cada Estado/ DF, varia de 
R$ 2.500.000,00 até R$ 5.600.000,00. 

Deputado Federal até R$ 2.500.000,00. 

Deputados Estadual e Distrital até R$ 1.000.000,00. 

    Fonte: GOMES (2018, p. 466).  

 

Por sua vez, discorrendo sobre as datas do processo eleitoral, o TSE 

define o calendário por meio de resolução, mas a Lei das Eleições, após as 

minirreformas abarcou determinados prazos. Então, os partidos políticos 

                                                           
11

 Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por dotações orçamentárias da 
União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente:                      (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 
I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei; II - a 30% 
(trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata o inciso II do § 3

o
 do art. 12 da Lei n

o
 13.473, de 8 de 

agosto de 2017.  
12

 O Art. 5º, Lei 13.487/2017 vedou a possibilidade de propagandas partidárias em rádio e TV.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13487.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13473.htm#art12%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13473.htm#art12%C2%A73ii
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realizam suas respectivas convenções partidárias para escolherem os 

candidatos entre o dia 20 de julho a 05 de agosto do ano em que se realizarem 

as eleições (art. 8º, Lei n. 9.504/97). Uma vez escolhidos, até o dia 15 de 

agosto (art. 11, Lei n. 9.504/97), faz-se pedido de registro das candidaturas na 

Justiça Eleitoral que os apreciará para verificar se cumprem os requisitos.  

A propaganda eleitoral, por conseguinte, se inicia no dia 16 de agosto 

(art. 36, Lei n. 9.504/97). Na citada reforma de 2015, criou-se a figura do pré-

candidato: trata-se daquele (a) que tem pretensões em ser candidato (a), 

podendo solicitar apoio à sua pretensa candidatura, mas sem realizar pedido 

explícito de voto para não incorrer em propaganda antecipada. (art. 36-A, Lei n. 

9.504/97). A duração das campanhas passa a ser de 45 dias (no rádio e na TV 

o período é de 35 dias a partir de 31 de agosto - vedados pagamentos para 

essa veiculação). As eleições, por fim, acontecem no primeiro domingo de 

outubro (Art. 1º, Lei n. 9.504/97). 

Acerca do tema da propaganda, é importante notar que existem 

princípios a serem seguidos: legalidade, liberdade (de conteúdo, de expressão 

e de informação), veracidade, igualdade. Algumas observações quanto à 

propaganda (art. 39, Lei n. 9.504/97): i) vedada em outdoor, showmício, 

distribuição de brindes e presentes, bem como vantagens  ii) permitida 

distribuição de panfletos e adesivos, realização de comícios, carro de som 

(observados os limites de decibéis), caminhada e carreata. Em tempo de 

mídias sociais, estas foram muito utilizadas na campanha de 2018, 

principalmente como uma forma de candidatos “compensarem” o pequeno 

tempo de propaganda em rádio e televisão, bem como para combaterem 

fakenews ou desinformações propagadas por adversários políticos. Ocorre 

que, pelo art. 57-C13 da Lei 9.504/97, propaganda eleitoral paga é vedada, no 

entanto, como exceção, há a possibilidade de impulsionamento de conteúdos. 

Trata-se de “estratégia onerosa de ação na Internet (notadamente redes 

sociais como Facebook e Instagram) que aumenta o impacto do conteúdo 

veiculado e estende o seu alcance a maior número de usuários” (Gomes, 2018, 

p. 584).   

                                                           
13

 Art. 57-C.  É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o 
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por 
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. 
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Estas propagandas, por sua vez, fundamentam-se nas propostas 

elaboradas pelos candidatos. Tais propostas são os fundamentos de projetos 

de governo e a parte visível para que cidadãos fundamentem seus votos, haja 

vista os diversos temas abordados, seguindo a linha ideológico-partidária de 

cada candidato. Ademais, elas são submetidas à Justiça Eleitoral no momento 

do registro de candidatura (art. 11, § 1º, IX, Lei n. 9.504/97).  

Assim, possuindo como recorte os candidatos à presidência, e 

verificados os principais aspectos do sistema eleitoral brasileiro, fez-se um 

panorama normativo e um mapeamento de tópicos importantes para a 

compreensão deste funcionamento. Logo, tendo em vista o objetivo desta 

pesquisa, parte-se para a análise dessas propostas de governo de 

presidenciáveis especificamente no que tange às propostas de enfrentamento 

da corrupção.  

  

3 Propostas anticorrupção de candidatos à presidência do Brasil em 2018 

Uma vez realizado um panorama conceitual e normativo seja da 

corrupção seja acerca do direito eleitoral na realidade brasileira, cumpre agora 

adentrar nas propostas de governo de cada candidato à presidência da 

república. Dessa forma, esta seção objetiva responder as seguintes perguntas 

de pesquisa: como se aborda o tema da corrupção nestes programas? Quais 

são as propostas de medidas de enfrentamento a este fenômeno? Para tanto, 

utiliza-se da técnica de análise documental e faz-se a busca dos dados com os 

termos: “corrupção” e “transparência”, para concretizar o objetivo do trabalho. 

Em seguida, após o mapeamento quantitativo, verifica-se o aspecto qualitativo, 

a partir das propostas existentes – e se existem.  

Assim, faz-se a busca no site do TSE, que contém registradas as 

propostas de governo de cada candidato(a)14. Ao realizar a busca quantitativa 

dos termos mencionados, encontram-se os seguintes dados, presentes no 

gráfico a seguir: 

                                                           
14

 Optou-se metodologicamente pela análise apenas dos documentos do primeiro turno das eleições (eleições 
majoritárias para presidente). O segundo turno foi disputado por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, e as propostas 
atualizadas para esse pleito não foram objeto deste trabalho. Ademais, apenas para contextualização, o ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva, que foi condenado por órgão judicial colegiado e se encontra preso, havia requerido registro 
de sua candidatura pelo PT.  No entanto, em julgamento pelo TSE, não foi deferida. O partido então substituiu por 
Fernando Haddad.  
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Gráfico 1- Menções às palavras "corrupção" e "transparência" nas propostas de governo dos 

presidenciáveis. 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

Ao todo foram 13 os presidenciáveis15. Ao fazer o mapeamento 

quantitativo das menções aos termos de busca, percebe-se, pelo gráfico, uma 

ausência de padrões. Assim, verifica-se que, acerca da palavra “corrupção”, há 

desde ausência de sua menção em programas de governo (como foi o caso do 

programa do Cabo Daciolo e Henrique Meirelles), até com considerável número 

de menções quando analisados os programas em conjunto (como foi o caso de 

Álvaro Dias com 7 menções; Ciro Gomes, 8 vezes mencionada;  Haddad, 7 

vezes; Jair Bolsonaro que se destaca com 16 vezes mencionada; e Marina 

Silva, 11 vezes).  

Em relação à palavra “transparência”, constata-se o mesmo: desde 

ausência de previsão nos programas até uma quantidade considerável tendo 

como base comparativa as demais propostas (Álvaro Dias, Henrique Meirelles, 

João Goulart Filho, e Vera não possuem menção a esta palavra - já os grandes 

destaques residem em: Marina Silva, 15 vezes; Guilherme Boulos, 14 vezes; 

Ciro Gomes e Fernando Haddad, com 7 vezes cada um).  

                                                           
15

Apresentam-se a seguir os nomes dos(as) candidatos(as) com os respectivos partidos aos quais estavam filiados à 
época da candidatura: Álvaro Dias – Podemos (PODEMOS); Cabo Daciolo – Patriota (PATRIOTA); Ciro Gomes – 
Partido Democrático Trabalhista (PDT); Eymael - Democracia Cristã (DC); Fernando Haddad – Partido dos 
Trabalhadores (PT); Geraldo Alckmin – Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Guilherme Boulos – Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL); Henrique Meirelles – Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Jair Bolsonaro – 
Partido Social Liberal (PSL); João Amoêdo Partido Novo (NOVO); João Goulart Filho do Partido Pátria Livre (PPL); 
Marina Silva – Rede Sustentabilidade (REDE); Vera – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). 
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Observa-se nesse ponto que há irregularidades em correspondência 

“corrupção – transparência”. Logo, nem sempre os que previram o termo 

“corrupção” em seus documentos, apresentaram um balanceamento 

correspondente acerca da “transparência” como ênfase de medida 

anticorrupção, como é o caso de Álvaro Dias (sem menções), e de Jair 

Bolsonaro (01 menção). Tal fato pode induzir a novas hipóteses a serem 

testadas em futuros estudos, como: a cultura política de cada presidenciável e 

respectivo partido poderia influenciar no seu entendimento do que é o combate 

à corrupção; e que a transparência, no entendimento de certos políticos, nem 

sempre se associa ao combate da corrupção (deixando de conferir devida 

importância a seu caráter preventivo e de controle), levando à crença de que o 

enfrentamento à corrupção se focaria em medidas punitivas.   

Nesse sentido, ao retomar a hipótese inicial, a saber, de que os 

programas de governo não se atentaram para esse tema, pode-se alterar esse 

pressuposto a partir das constatações obtidas. Há programas que de fato não 

se preocuparam em mencionar essas temáticas, e há outros que as 

mencionaram, seja em grande, ou pouca quantidade. 

No entanto, não basta este estudo focar apenas no aspecto quantitativo. 

É preciso questionar: o que dizem estas menções? Trata-se de medidas 

efetivas ou abrangentes? Portanto, parte-se para a análise qualitativa. Por meio 

dela, e continuando a análise obtida pelos resultados quantitativos, verifica-se o 

resultado: ou não há registros, ou, se fora contextualizado, fez-se de modo 

amplo, ou com poucas medidas explicitadas. Desse modo, pode-se enquadrar 

as propostas em algumas categorias, obtidas por meio da exploração 

documental:  contextualização; diretrizes;  medidas genéricas/projetos; 

medidas pontuais.16  Com base nisso, há a disposição do quadro a seguir:  

Quadro 1 - Menções às palavras "corrupção" e "transparência" nas propostas de governo dos 
presidenciáveis.  

Candidato(a) Presente Destaques: Contextualização – Diretrizes - Medidas genéricas e 

pontuais 

                                                           
16

 Adotam-se os seguintes significados para cada categoria: “contextualização” – quando não há propostas em si, mas 
sim menção ao fato de o Brasil sofrer da corrupção como um mal; “diretrizes” – correspondem a princípios ou 
propósitos a ser perseguidos, ou seja, tolerância zero à corrupção, condutas éticas e anticorrupção, são exemplos 
desta categorização; “medidas genéricas” dizem respeito a determinadas propostas, mas que carecem de 
detalhamento, e, por isso, se aproximam de “diretrizes”; por fim, “medidas pontuais” também carecem de 
especificações, mas são voltadas para setores, como lavagem de dinheiro, transparência a dados da previdência, do 
SUS, de gastos dos representantes públicos dos três poderes da república, lita de trabalho escravo, aperfeiçoamento 
do Portal da Transparência, dentre outras, como serão vistas. 
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Álvaro Dias C T DIRETRIZES 

Cabo Daciolo -  T  MEDIDA PONTUAL 

Ciro Gomes C T CONTEXTUALIZAÇÃO, DIRETRIZES E MEDIDAS  

Eymael C T MEDIDAS 

Fernando 

Haddad 

C T CONTEXTUALIZAÇÃO, DIRETRIZES E MEDIDAS 

Geraldo Alckmin C T CONTEXTUALIZAÇÃO E DIRETRIZES 

Guilherme 

Boulos 

  CONTEXTUALIZAÇAO, DIRETRIZES, MEDIDAS 

Henrique 

Meirelles 

- - DIRETRIZES 

Jair Bolsonaro   CONTEXTUALZIAÇÃO, DIRETRIZES MEDIDAS 

João Amoêdo   DIRETRIZES 

João Goulart 

Filho 

C - DIRETRIZES E MEDIDAS 

Marina Silva   CONTEXTUALIZAÇÃO, DIRETRIZES E MEDIDAS 

Vera C - MEDIDAS 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

Pelo quadro acima, o conteúdo das menções a estas palavras revela 

determinados comportamentos: 

i) Não mencionadas 

Como verificado na análise quantitativa, houve casos em que uma 

dessas palavras não foi mencionada nas propostas de governo. Este é o caso 

do candidato Cabo Daciolo17, não há menção à corrupção, mas sim à 

transparência: esta direcionada a informações públicas no SUS (portanto, algo 

pontual): “Dar transparência às informações de caráter público do SUS” (p. 08), 

o que pode ser considerada uma medida pontual18. 

Outo caso é o de Henrique Meireles19, em que a palavra “corrupção” não 

aparece. Tampouco está a palavra “transparência”. No entanto, há a previsão 

de uma diretriz de que seu governo trabalharia “para que orçamento federal 

seja mais transparente e impositivo” (p. 06). 

                                                           
17

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602500/proposta_1533774159
360.pdf. 
18

 A outra menção não condiz com o sentido de transparência adotado, em termos de enfrentamento à corrupção e de 
promoção da transparência pública, mas apenas à “essa é minha transparência”, ao se referir “Essa é a minha 
transparência, a afirmação do que creio e a certeza de que só assim caminharemos para um futuro promissor.” (p.02).  
19

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939
646.pdf. 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602500/proposta_1533774159360.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602500/proposta_1533774159360.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939646.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939646.pdf
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Os programa de João Goulart Filho e Vera possuem a palavra 

“corrupção”, mas não a palavra “transparência”.  

ii) Mencionadas: Contextualização 

Em algumas vezes, quando presentes, dizem respeito a apenas uma 

contextualização, sem fundamentação propositiva específica. Essa categoria é 

assim definida como a apresentação de um problema enfrentado pelo Brasil, 

constatando a necessidade de combate à corrupção, e vinculando-a a uma 

conduta repugnante. Como exemplo, em termos de corrupção, nas propostas 

de Geraldo Alckmin20, fala-se em “tolerância zero com a corrupção”, 

apresentando promessa de livrar o Brasil desse mal (“Brasil da indignação”), 

associando-a com um Estado caro e ineficiente e prestação de serviços de 

baixa qualidade. Acerca da transparência, explicita-se medida abrangente de 

criar mecanismos de acompanhamento da execução de políticas públicas 

(“Criar mecanismos de transparência para que o cidadão possa acompanhar a 

execução das políticas públicas e opinar sobre elas” p. 04).   

Nesse sentido, sobre o candidato Guilherme Boulos21, pode-se dizer que 

também faz o uma contextualização da necessidade de controle público sobre 

grandes construtoras envolvidas em corrupção. Além disso, pelo teor de sua 

linha de pensamento, afirma-se que uma agenda neoliberal adotada pelo Brasil 

foi implementada a partir dessa narrativa de combate à corrupção. Em termos 

da transparência, ele discorre afirmando a necessidade de instrumentos que 

melhorem o controle público “sobre a transparência na condução dos projetos e 

cumprimento dos contratos.” (p.12). Há menções sobre a ideia de uma 

“transparência total”, empregando recursos tecnológicos (online) aplicados aos 

gastos e salários dos membros dos poderes da República. Há, ainda, a 

menção à transparência no processo de nacionalização de setores como 

telecomunicações, água e mineração. Destacam-se, portanto, medidas 

pontuais nesse cenário acerca da adesão dos partidos à LAI (Lei de Acesso à 

Informação), seção específica intitulada “transparência e gestão em rede: pela 

radicalização da abertura de informações”, conferindo-se destaque para 

                                                           
20

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602477/proposta_1533849607
885.pdf 
21

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601016/proposta_1533565462
424.pdf. 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602477/proposta_1533849607885.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602477/proposta_1533849607885.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601016/proposta_1533565462424.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601016/proposta_1533565462424.pdf
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políticas digitais e sistemas de informação, além da associação deste princípio 

com a participação social na gestão de políticas (como no esporte, cultura e 

lazer).  

O programa de governo de João Amoêdo22 se associa a esta visão de 

diretrizes e contextualização. Isso se deve por abordar o tema dentro de uma 

“bandeira” de ética, transparência e sem corrupção. Adota postura de “combate 

incessante a todo tipo de corrupção, criminalidade e impunidade”, (p.07), à 

corrupção institucionalizada, bem como reitera a necessidade de as ações do 

governo e de instituições serem transparentes (isso tudo sob o ponto de 

proposta de haver qualidade e representatividade política). 

A proposta da candidata Vera23 relaciona corrupção como parte do 

capitalismo, e adota a perspectiva punitivista de que “é preciso botar na cadeia 

os corruptos e os corruptores” (p.03).  Complementa que “As empresas 

envolvidas em corrupção precisam ser tomadas e colocadas sob o controle dos 

trabalhadores” (p.03). Tal diretriz é inserida no item “prisão e o confisco dos 

bens de corruptos e corruptores!” (p.03). 

iii) Mencionadas: diretrizes, medidas abrangentes. 

Quando há medidas nos programas, elas seriam abrangentes, ainda que 

direcionadas a determinados setores. O programa de Álvaro Dias24 possui 

seção específica, nas metas “Instituições”: a de número “16- Burocracia Zero e 

Medidas Anticorrupção”. Em determinado momento, afirma que recursos 

financeiros virão com a redução dos níveis de corrupção, e que “o tema da 

corrupção será destaque”. Nele, prevê-se o apoio ao pacote das 10 medidas 

contra a corrupção, elaborado pelo Ministério Público25. Também menciona a 

“tolerância zero com a corrupção” e sua declaração de que não permitirá que 

cofres municipais continuem “surrupiados para financiar a ineficiência e a 

corrupção do Governo Federal”.  Sobre a transparência, ele adota narrativa 

                                                           
22

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000607640/proposta_1534522080
782.pdf. 
23

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601173/proposta_1533576953
009.pdf. 
24

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719
669.pdf. 
25

 Trata-se de pacote intitulado “10 medidas contra a corrupção”, elaborado pelo Ministério Público e que obteve o 
apoio popular, conquistando mais de 2 milhões de assinaturas, favorecendo sua estruturação como projeto de lei de 
iniciativa popular. Recebeu diversas contribuições e críticas de estudiosos durante sua tramitação na Câmara dos 
Deputados, e muitos ajustes destes parlamentares. Atualmente encontra-se em tramitação, agora no Senado Federal. 
Mais informações: http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000607640/proposta_1534522080782.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000607640/proposta_1534522080782.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601173/proposta_1533576953009.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601173/proposta_1533576953009.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719669.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719669.pdf
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas
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voltada para uma diretriz, ao descrever que promete realizar administração 

transparente, ética, com justiça social e preocupação com a população. 

As propostas de Fernando Haddad, no que se referem à corrupção, 

assumem um caráter de diretrizes. Por vezes, o discurso se associa a regimes, 

como a democracia, ou a princípios, como a participação e a transparência. 

Adota-se o caráter de enfrentar a impunidade com a ressalva de não 

criminalizar a política, destacando medidas de governos anteriores de seus 

correligionários (como a lei anticorrupção aprovada no governo de Dilma 

Rousseff) e a ligação do combate à corrupção com o enfrentamento às drogas. 

São trechos de sua proposta26: “Vamos aperfeiçoar as leis e procedimentos 

que garantam cada vez maior transparência e prevenção à corrupção” (p.14); 

“Enfrentar a corrupção exige combate permanente à impunidade de corruptores 

e corruptos e enfrentar uma cultura histórica de apropriação do público pelos 

interesses privados” (p.14); “No entanto, a pauta do combate à corrupção não 

pode servir à criminalização da política” (p.14); “O dinheiro decorrente do tráfico 

alimenta várias esferas da economia, viabiliza o acesso a armas em grande 

quantidade – que favorecem a violência letal – e financia a corrupção e outras 

atividades criminosas.” (p. 32). Sobre a transparência, é vista como um 

princípio que deve ser aplicado na luta contra a corrupção, que deve pautar a 

relação entre interesses públicos e privados, na administração da justiça, na 

relação entre partidos políticos e população (“Quanto mais forte for a 

participação do povo, a transparência nas relações dos partidos e instituições 

políticas e do Estado com a população” p. 05), gastos públicos e no controle 

externo do sistema de segurança, tudo isso em seções voltadas para a reforma 

do Estado e do sistema de justiça, por exemplo. 

As propostas do candidato (eleito) Jair Bolsonaro27, por conseguinte, 

dizem respeito a uma contextualização de que corrupção é um problema atual 

no Brasil a ser enfrentado como um “desafio urgente” e com “tolerância zero”, 

“legado do PT” e associado a um dirigismo estatal. Por vezes, ele associa 

estes processos com questões de oligarquias e ideologias de esquerda (“Nos 

últimos 30 anos, o marxismo cultura e suas derivações [...] se uniu às 

oligarquias corruptas para minar os valores da Nação e da família brasileira” p. 

                                                           
26

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/arquivos/fernando-haddad-proposta-de-governo-1o-turno. 
27

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/arquivos/jair-bolsonaro-proposta-de-governo-1o-turno. 

http://www.tse.jus.br/arquivos/fernando-haddad-proposta-de-governo-1o-turno
http://www.tse.jus.br/arquivos/jair-bolsonaro-proposta-de-governo-1o-turno
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08). Como medidas, menciona o apoio à proposta do MPF (10 medidas). Em 

termos de transparência, define tal questão como “meta inegociável para 

sufocar a corrupção”. São exemplos retirados de seu projeto: “O Brasil precisa 

se libertar dos corruptos” (p.05); Desafios urgentes: “Corrupção generalizada e 

ameaças às instituições que a estão combatendo” (p.12); “a corrupção, o crime, 

a „vantagem‟, a esperteza, deixarão de ser aceitos”(p.15); linhas de ação: 

“Segurança e combate à corrupção: enfrentar o crime e cortar a corrupção” 

(p.22). Há uma espécie de seção específica para estas temáticas, informando o 

intuito de “sufocar a corrupção”, ao assumir compromisso de ser uma meta 

inegociável e de resgatar as 10 medidas. (p. 35). 

iv) Mencionadas: medidas pontuais 

No programa de Cabo Daciolo, como anteriormente descrito, ao 

mencionar a palavra “transparência” ele o faz apenas como uma medida 

pontual acerca dos dados públicos do SUS.  

O programa de Ciro Gomes28, por sua vez, apresenta seção específica 

de combate à corrupção, no qual ele faz uma contextualização, no sentido aqui 

adotado da narrativa de que “é uma praga da política brasileira e como tal deve 

ser duramente combatida.” (p. 54) e que condena “práticas corruptas e os 

desvios de conduta na função pública” (p.54). Destaca o papel de instituições 

como a CGU (Controladoria-Geral da União) e o TCU (Tribunal de Contas da 

União). Este programa é o que mais se aproxima de apresentar medidas 

pontuais acerca desse enfrentamento, ao destacar, por exemplo, a criação de 

sistema de controle interno unificado para federação (União, Estados e 

municípios), de unidades de controladoria para o Legislativo, de unidades 

anticorrupção ad hoc em grandes obras (com controle social). A tais medidas, 

associa-se o papel da transparência: “ampliação da transparência e controle 

social da administração pública, com a ajuda do governo eletrônico”(p.54);  

ligação com a ideia de participação da sociedade no controle da execução de 

políticas públicas, criação de auditorias de equidade, e de cadastros de 

beneficiários bem como da lista de trabalho escravo em único site (como o 

Portal da Transparência); transparência na gestão do SUS; juventude 

participativa; nas ações do Banco Central; na execução orçamentária. 

                                                           
28

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000605589/proposta_1533938913
830.pdf 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000605589/proposta_1533938913830.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000605589/proposta_1533938913830.pdf
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As propostas do candidato Eymael29 também se fizeram mencionadas, 

mas de modo amplo. Houve uma seção específica para “combate à corrupção”, 

com a diretriz de combater “todas as formas de corrupção”, elencando a 

aplicação da Convenção de Mérida (ONU), aplicação do Seguro Performance 

Bond30,  bem como o uso do compliance na Administração Federal. Sobre a 

transparência, associa-se à eficiência, eficácia estatal nos serviços prestados, 

propondo genericamente a criação de transparência no setor público – fatos e 

medidas essa já em aplicação no Brasil. 

João Goulart Filho31, apesar de não trazer algo sobre transparência, 

adota narrativa de que seu quarto pilar de governo é o de “combate sistemático 

à corrupção, a defesa efetiva da Operação Lava Jato32 e da Lei da Ficha 

Limpa33, a luta incessante pela moralização administrativa”(p.02). Ademais, 

propõe reforma política eleitoral, ampliando a participação da população ao 

“arejar” a democracia representativa. 

Marina Silva34 também faz uma contextualização, ao narrar a 

necessidade de combater privilégios e corrupção. “Interesses, privilégios e 

corrupção sabotam a confiança dos brasileiros na possibilidade de um país 

justo, ético, próspero e sustentável” (p.02). Em sua diretriz de fortalecer a 

democracia e resgatar a confiança na política, ela afirma que “O país assiste a 

sucessivos escândalos de corrupção, que demonstram o esgotamento dos 

mecanismos utilizados para governar pelos diferentes partidos” (p.07). Em 

seguida, indica medidas para enfrentamentos, por meio da adoção de governo 

digital, e destacando o papel de tecnologias (big data, inteligência artificial) no 

combate a este fenômeno: “Tecnologias como big data, blockchain e 

inteligência artificial serão incorporadas pela gestão pública, contribuindo para 

o combate à corrupção, a desburocratização e o aumento do controle social” 

                                                           
29

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624085/proposta_1534450200
223.pdf. 
30

 Espécie de seguro que pode ser exigido na contratação com o serviço público, dispondo sobre o fato de a empresa 
contratada fornecer garantia de cumprimento do contrato. 
31

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624082/proposta_1534349279
487.pdf. 
32

 Operação que teve grande repercussão no Brasil a partir de 2014, quando se deflagraram operações da Polícia 
Federal de do Ministério Público Federal, incriminando políticos dos altos escalões governamentais e de notória 
influência nacional. 
33

 Lei que impede a candidatura de pessoas que tenham recebido condenação judicial por tribunal colegiado, por 
exemplo. 
34

 Disponível em: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622171/proposta_1535040841
979.pdf 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624085/proposta_1534450200223.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624085/proposta_1534450200223.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624082/proposta_1534349279487.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624082/proposta_1534349279487.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622171/proposta_1535040841979.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622171/proposta_1535040841979.pdf
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(p.07). Afirma a mudança de cultura como outro elemento para esse propósito, 

o aumento de auditorias, mecanismos para evitar corrupção em obras públicas: 

“Para evitar desperdícios, ineficiências e coibir a corrupção em obras públicas, 

propomos tornar obrigatória a contratação do seguro-garantia para obras 

públicas, que exige a apresentação de projeto executivo como pré-requisito” 

(p.29).  Destaca também o combate à lavagem de dinheiro. Sobre a 

transparência, ela retoma avanços normativos como a Lei da Transparência e a 

Lei de Acesso à Informação (LC n. 131/2009 e Lei n. 12.527/2011). Por sua 

vez, diz respeito à busca de ampliar esses procedimentos para partidos 

políticos, aperfeiçoamento de controle interno, da lei de licitações, dos dados 

da previdência social. “Seremos um governo aberto e digital, pautado pela 

participação, pela transparência e pelo uso das novas tecnologias de 

informação” (p.07); “Para tanto, aumentaremos a transparência e a inteligência 

do Estado, blindaremos os órgãos de controle interno de nomeações políticas e 

aplicaremos a exigência de ficha limpa para ocupação de cargos no serviço 

público” (p.08); “Os princípios que nortearão essas mudanças são: 

simplicidade, para que as regras sejam claras e de fácil aplicação, com o 

mínimo de exceções e regimes especiais; transparência” (p.31).  

Portanto, percebe-se que tal análise documental traduz o resultado de 

que o enfrentamento da corrupção nos programas de governo deixou a 

desejar. Em certos casos esse combate não foi mencionado explicitamente. 

Em outros, quando o foi, trouxe ora apenas um panorama ou afirmações de 

“tolerância zero”, que o Brasil sofre deste mal, e que era preciso mudar isso, 

ora “apoio às 10 medidas”35, ou medidas abrangentes, ainda que direcionadas 

a certos setores (corrupção e lavagem de dinheiro, núcleos de 

acompanhamento de licitações de grandes obras, transparência em dados do 

SUS, da previdência social, na relação partidos políticos e sociedade, no 

acompanhamento da execução de políticas públicas e aplicação de 

convenções, de seguro-garantia e de compliance). Por vezes, também essas 

menções vieram acompanhadas de visão partidária, associando corrupção a 

governos anteriores, legado de certos partidos, a ideologias ou a regimes 

econômicos. O debate da teoria democrática também se fez presente 

(relacionando democracia, transparência e enfrentamentos à corrupção, 

                                                           
35

 Para informações: http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas. 

http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas
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controle social e participação). No entanto, mesmo nas medidas um pouco 

mais “pontuais” (ou seja, que se dirigiram a setores específicos), pode-se 

afirmar que carecem de um rigor propositivo mais concreto. 

Após as eleições no primeiro domingo de outubro de 2018, houve o 

segundo turno com os dois candidatos mais votados, Fernando Haddad e Jair 

Bolsonaro. Este último venceu, e, já nos primeiros cem dias de governo, 

nomeou como ministro da Justiça e Segurança Pública o juiz que conduziu a 

operação Lava Jato em Curitiba-PR, Sérgio Moro (que deixou o cargo do 

Judiciário para assumir o comando desta Pasta no Executivo Federal). Nesse 

período o agora Ministro da Justiça também apresentou um conjunto de 

medidas, batizado como “Projeto Anticrime”36. Dentre as medidas que possuem 

ligação com instrumentos anticorrupção, há “solução negociada” (plea bargain) 

– conferindo maior discricionariedade ao Ministério Público para negociação 

com acusados de crime; execução da pena já após julgamento em segunda 

instância37; o cumprimento de pena para condenados por corrupção ativa e 

passiva e peculato comece em regime fechado; mudança na Lei de 

Improbidade Administrativa ao propor delações ou acordos de leniência; 

criminalização do uso de caixa dois em eleições (recursos não declarados na 

justiça para a realização de campanhas); reforços na lei de interceptação 

telefônica; introdução da figura do denunciante de boa fé (whistleblower) 

(NEVEZ, 2019). Assim, espera-se a tramitação de tais medidas para verificar o 

desenho de reforma institucional a ser realizado neste novo governo.  

 

Considerações finais 

 Este artigo teve como objetivo verificar como ocorreu a abordagem da 

corrupção e de propostas de seu enfrentamento nos programas de governo 

dos(as) candidatos(as) a Presidente da República do Brasil em 2018.  

Para isso, inicialmente fez-se um breve resumo do que se entende por 

corrupção, como são as regras eleitorais, o sistema eleitoral e a estrutura de 

justiça designada pra esta função na realidade brasileira. Verificou-se que, a 

corrupção (no caso, a corrupção pública) é um tema de grande preocupação de 

                                                           
36

 Para mais informações, consultar: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/projetos/anticrime-1 
37

 Tema polêmico. Vale destacar que o atual entendimento da do STF é por esse procedimento, mas não é explícito no 
Código de Processo Penal.  

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/projetos/anticrime-1
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brasileiros, e que uma das formas de corresponder ao anseio de enfrentá-la é 

introduzindo-a na agenda de campanha político-eleitoral.  

Diante disso, questionou-se: como foi abordado o tema da corrupção 

nos programas de governo dos candidatos à Presidência em 2018? Quais são 

as propostas de medidas de enfrentamento a este fenômeno? Como hipótese, 

acreditava-se que os programas de governo não se atentaram para esse tema. 

No entanto, a partir das análises38, chegou-se no resultado de que, há 

programas que de fato não se preocuparam em mencionar essas temáticas, 

direcionando-se a outros setores (como economia, e reformas como a da 

previdência). No entanto, há outros que as mencionaram, seja em grande, ou 

em pouca quantidade.  

A questão, nesse ponto, é que não basta mencionar o enfrentamento à 

corrupção. Como visto, os programas que abordaram as propostas o fizeram 

seguindo ou uma forma de contextualizar o problema, ou propondo diretrizes e 

medidas abrangentes, ou, ainda, direcionando tais medidas de enfrentamento a 

determinados setores. Assim, existem programas que obtiveram resultados de 

termos de busca “corrupção” e “transparência” com elevada quantidade (16 

vezes, 14 vezes, 11 vezes), comparados aos demais. No entanto, como 

mencionado, boa parte diz respeito a apenas contextualizações, diretrizes, ou 

medidas abrangentes, carecendo de maior regulamentação ou especificação 

do quê o(a) candidato(a) entende ou propõe como “tolerância zero à corrupção” 

ou na adoção de transparência como forma de enfrentamento. Assim, 

levantam-se perguntas: que medidas de transparência efetivamente 

contribuiriam na prevenção da corrupção? Quais medidas seriam necessárias 

para “banir a corrupção do Brasil?”.  

Por certo, há programas que conferem um direcionamento do que se 

compreende por corrupção e por transparência, e até indicam certos setores de 

aplicação das propostas, entendidas neste trabalho como “medidas pontuais” 

(comissões de acompanhamento de contratos de grandes obras, necessidade 

de apresentar seguro para garantia do cumprimento do contrato, por exemplo). 

Outros, ainda, retomam legislações em vigor (como Lei da Transparência, Lei 

Anticorrupção, Lei de Acesso à Informação), institutos (colaboração premiada, 

                                                           
38

 O procedimento para chegar às constatações os resultados consistiu no uso da técnica de análise de conteúdo, 
adotando os termos de busca “corrupção” e “transparência”. 
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acordos de leniência) e instituições (Tribunal de Contas e Controladoria-Geral 

da União), como forma de atestar boas iniciativas e de aprofundamento e 

cumprimento necessários nesses instrumentos. 

Nos cem primeiros dias de governo, o candidato eleito, Jair Bolsonaro 

por sua vez, em contribuição com o Ministro da Justiça, apresentou projeto de 

lei, intitulado “Projeto Anticrime”, em que propõe determinadas medidas que 

podem influenciar no combate ao fenômeno corrupto – fato que merece 

acompanhamento de sua tramitação no Congresso Nacional.  

No entanto, ao retomar a análise das propostas, e como forma de tecer 

contribuições para futuras eleições, verifica-se que ainda poderia haver melhor 

detalhamento de medidas nos programas. Além disso, tal temática pode levar a 

outras agendas de pesquisa como: programas de governo no Brasil, em 

perspectiva histórica, trouxeram propostas de medidas específicas de combate 

à corrupção? Ou, ainda, é do intuito do programa de governo detalhar tais 

medidas?  

Desse modo, acredita-se que, por se tratar de uma carta à população 

com diretrizes e propostas, sobre diversos temas, os principais assuntos de 

preocupação nacional precisam ser debatidos nestes programas, de forma a 

ficar claro o direcionamento que o possível governo adotará. Além das 

diretrizes, as medidas pontuais e mais detalhadas se fazem necessárias em 

tais documentos, haja vista a responsabilidade que se assume perante a 

nação.  

Por fim, a transparência e clareza nas propostas também são princípios 

que devem ser adotados seja nos pleitos eleitorais, seja no gerenciamento do 

governo, quando eleitos, como fundamento de regimes democráticos e que 

valorizam o papel social. 
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