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RESUMO: A existência do abuso de poder provoca a destruição da democracia no processo 

eleitoral. O abuso de poder em acepção geral, quando aplicado no processo eleitoral, desvirtua 

a finalidade do procedimento aplicado na escolha dos representantes, ou seja, influencia nos 

resultados das eleições, pelo fato de coagir o eleitor na escolha de seus governantes. 

Pretendemos fazer um breve resumo acerca do Direito eleitoral; demonstrar a origem e a 

evolução da democracia; discorrer sobre o abuso de poder no processo eleitoral, como 

também formas de combate ao abuso de poder no procedimento eletivo. O interesse pela 

pesquisa se dá em decorrência da crise política que o nosso país vem passando, bem como a 

busca de meios que nos auxiliem a diminuição do abuso de poder. A pesquisa foi qualitativa 

eminentemente bibliográfica. O tema é relevante por trazer uma discussão que a cada dia vem 

evoluindo com os constantes escândalos que ocorrem no nosso país. Os resultados obtidos 

evidenciam que o abuso de poder como forma de direcionar os processos eleitorais a um 

resultado pretendido contraria a democracia, daí, a importância da extinção do abuso de poder 

no processo eleitoral, fazendo com que os candidatos disputem as eleições com a mesma 

potencialidade política, mantendo assim, a democracia no processo eleitoral. 
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ABSTRACT: The existence of the abuse of power provokes the destruction of democracy in 

the electoral process. The abuse of power general meaning, meaning when applied in the 

electoral process, distorts the purpose of the procedure applied in the choice of 

representatives, i.e. influence on the results of the elections, coercing the voter in choosing 

their rulers. We intend to make a brief summary about the electoral law; demonstrate the 

origin and evolution of democracy; talk about the abuse of power in the electoral process, as 

well as ways to combat abuse of power in the elective procedure. The interest in the research 

takes place as a result of the political crisis that our country is going through, as well as the 

search of means that we support the reduction of the abuse of power. The research was 

primarily qualitative bibliographic. The theme is relevant for bringing a discussion every day 

comes to evolve with the constant scandals that occur in our country. The results obtained 

show that the abuse of power as a way to direct the electoral process to a desired result goes 

against democracy, hence the importance of the extinction of the abuse of power in the 

electoral process, making the candidates contend elections with the same political potentiality, 

thus keeping, democracy in the electoral process. 

Keywords: Abuse of power; Democracy; Electoral Law.  

                                                           
1
 Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, Direito, darcyoadryanno@hotmail.com 

2
 Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, Direito, junioretc881@hotmail.com 

3
 Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, Direito, evaldo.sousa15@hotmail.com 

4
 Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, Direito, raylagsantos@hotmail.com 

5
 Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, Direito, robertoleal15@outlook.com 



2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil adota como forma de governo a República e como regime a democracia a 

qual oferta aos cidadãos a materialização da soberania popular, posto que através da mesma 

exista o ingresso no corpo eleitoral para a escolha de seus representantes. 

A existência do abuso de poder ocasiona a destruição da democracia no processo 

eleitoral. O abuso de poder em acepção geral, quando aplicado no processo eleitoral, distorce 

a finalidade do procedimento aplicado na escolha de seus representantes, ou seja, intervém 

nos resultados das eleições, pelo fato de coagir o eleitor na escolha de seus governantes. Isso 

faz com que o processo de democratização que ocorreu durante muitos anos seja desvirtuado 

por aqueles agentes que seriam os responsáveis por fazer cumprir a democracia. 

Pretendemos fazer um breve resumo acerca do que vem a ser o Direito eleitoral; 

demonstrar a origem e a evolução da democracia, discorrer sobre o abuso de poder no 

processo eleitoral, como também formas de combate ao abuso de poder no procedimento 

eletivo. 

O interesse pela pesquisa se dá em decorrência da crise política que o nosso país vem 

passando, bem como a busca de meios que nos auxiliem a diminuição do abuso de poder. 

Desenvolve-se dentro de uma pesquisa qualitativa eminentemente bibliográfica, a 

partir de obras e documentos que nos auxiliaram a melhor entender o tema exposto. 

O tema é relevante por trazer uma discussão que a cada dia vem evoluindo com os 

constantes escândalos que podem ser verificados no nosso país. 

Os resultados obtidos evidenciam que o abuso de poder como forma de direcionar os 

processos eleitorais a um resultado pretendido contraria a democracia, daí, a importância da 

extinção do abuso de poder no processo eleitoral, fazendo com que os candidatos disputem as 

eleições com a mesma potencialidade política, mantendo assim, a democracia no processo 

eleitoral. 

 

2 DIREITO ELEITORAL     

 

O direito eleitoral é o ramo do direito público que tem em vista o direito ao sufrágio, 

bem como o direito de participar do governo, disciplinando as normas e os procedimentos 

eletivos.  Neste sentido, conceitua Djalma Pinto: 

“O direito eleitoral é o ramo do direito público que disciplina a criação dos 

partidos, o ingresso do cidadão no corpo eleitoral para fruição dos direitos 
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políticos, o registro das candidaturas, a propaganda eleitoral, o processo e a 

investidura no mandato eletivo” (2008, p.14). 

Logo, como mencionado acima, o direito eleitoral está associado ao sistema 

democrático adotado pela República do Brasil, visto que as eleições respaldam a 

concretização da soberania popular uma vez que através desta o cidadão realiza a escolha de 

seus representantes. 

Thales Tácito Cerqueira, entende que:  

“[...] a finalidade do Direito Eleitoral é iluminar os caminhos escuros da 

democracia e dar esperança ao povo, cujo poder é inerente, de forma que, 

portanto, o Direito Eleitoral é o ramo do Direito Público que mais sofre 

mudanças legislativas, que mais se aperfeiçoa na seara tecnológica, o que 

dificulta uma sistematização legal e um estudo mais aprofundado, exigindo 

da doutrina e da jurisprudência uma mudança valorativa radical, para efeito 

de acompanhar as mudanças sociais, políticas e econômicas de uma 

sociedade” (2012, p. 107). 

 A justiça Eleitoral resultou da Revolução de 1930, que tinha como propósito principal 

a moralização dos costumes políticos, em especial as eleições resolvidas “a bico de pena”, que 

era uma forma de eleição praticada nessa época, cujo voto era aberto e não secreto, e havia 

controle dos políticos sobre os eleitores, o voto aberto, a coação dos eleitores e todo tipo de 

fraudes. Um dos mais significativos atos do Governo provisório foi a criação de uma 

comissão de reforma da legislação eleitoral, que resultou no primeiro Código Eleitoral. 

 O Código Eleitoral de 1932 instituiu a Justiça Eleitoral, que passou a ser encarregada 

pelo alistamento dos eleitores, a sistematização das mesas de votação, a apuração dos votos e 

a proclamação dos eleitos. Além disso, regulou as eleições federais, estaduais e municipais, 

em todo País. 

Esse código, denominado de Assis Brasil, em homenagem ao seu criador, introduziu o 

voto secreto, o sufrágio feminino e o sistema de representação proporcional. E pela primeira 

vez a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, embora ainda admitisse 

candidaturas avulsas. 

 O atual Código Eleitoral, foi instituído pela Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965, foi 

concebido durante o regime militar, este ainda vigora em alguns dos seus institutos. É 

considerado por muitos a nossa melhor legislação eleitoral, do ponto de vista técnico 

legislativo. Sofreu todavia várias modificações e, hoje, difere bastante de sua forma inicial. 
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3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DEMOCRACIA 

 

Democracia é uma palavra de origem grega que pode ser definida como governo 

(kratos) do povo (demo). Dessa forma, a democracia pode ser entendida como um regime de 

governo onde o povo (cidadão) é quem deve tomar as decisões políticas e de poder. A 

democracia pode ser direta e indireta ou representativa: diante da impossibilidade de todos os 

cidadãos tomarem as decisões de poder (democracia direta), estas passam a ser tomadas por 

representantes eleitos (democracia indireta ou representativa) e, nesse caso, são os 

representantes que tomam as decisões em nome daqueles que os elegeram. 

Historicamente, a democracia surgiu na Grécia antiga. Mas mesmo em Atenas, onde a 

democracia se consolidou como uma forma de organização política das cidades-Estados 

gregas (as Polis), não existia uma democracia no sentido literal do termo, pois, de fato, a 

grande maioria da população ateniense não era formada de cidadãos e sim, de escravos, 

mulheres, crianças, além de estrangeiros, que não eram assim considerados. 

O processo de reestruturação, ou melhor de estruturação da democracia no Brasil 

ganhou impulso com o fim da ditadura militar, em 1985. A palavra cidadania ganha força. Era 

o desejo dos brasileiros participarem da engrenagem política. Assim, José Murilo de Carvalho 

descreve: 

“Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização 

das instituições traria rapidamente a felicidade nacional. Pensava-se que o 

fato de termos reconquistado o direito de eleger nossos prefeitos, 

governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, de 

participação, de segurança, de desenvolvimento, de emprego, de justiça 

social (CARVALHO, 2004, p. 7). 

A democracia caracteriza-se pela liberdade individual, a igualdade perante a lei sem 

distinção de sexo, raça ou credo, direito a educação, direito ao livre exercício de qualquer 

trabalho ou profissão e em especial o direito ao voto. Hoje, no Brasil todos os cidadãos a 

partir de 16 anos podem exercer o direito ao voto, com exceção dos prisioneiros. 

O processo democrático nos sugere, participarmos ativamente da administração do 

Estado em que vivemos. Nos é sugerido participar da administração não somente de forma 

indireta através do voto, mas também de forma direta colaborando com o desenvolvimento da 

sociedade como um todo. 
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 4 ABUSO DE PODER NO PROCESSO ELEITORAL 

 

O abuso de poder é um instituto tratado em diferentes ramos do Direito brasileiro. Em 

relação à origem pode-se dizer que o abuso do poder nasce do direito privado e deriva do 

abuso de direito. Neste contexto, a palavra abuso refere-se ao mau uso ou uso inadequado 

enquanto o poder compreende o domínio ou o controle de determinadas situações. 

No âmbito do Direito Administrativo, é sabido que os poderes administrativos 

(poderes de polícia, hierárquico, regulamentar, disciplinar e, para alguns, vinculado e 

discricionário) são prerrogativas outorgadas à Administração Pública para que esta, no 

exercício das funções que lhe são atribuídas pelas normas, alcance o atendimento do interesse 

público. 

O uso do poder é a utilização normal dessas prerrogativas, dentro da legalidade e da 

legitimidade respeitados os princípios administrativos expressos e reconhecidos. Aqui, não há 

de se falar em ilegalidade de qualquer espécie. 

 Diferentemente, o abuso de poder é a conduta do administrador público eivada de 

ilegalidade, a qual pode se exteriorizar de diferentes maneiras. A primeira, pela falta de 

competência legal; a segunda, pelo não atendimento do interesse público; e a terceira, pela 

omissão.   

O abuso de poder é prejudicial ao Governo democrático, amontoa mutilações em 

normas jurídicas, legais e até mesmo constitucionais, desponta nos escalões políticos 

identificados pela perversão em disciplinamentos legais, que prejudicam a honradez do 

processo eleitoral e causa desgastes nas salvaguardas jurídicas, políticas, culturais e éticas, 

trazendo corrosão ao princípio da legalidade. 

Identificam-se duas formas de abuso de poder no direito eleitoral, quais sejam: abuso 

de poder econômico e abuso de poder político. 

O abuso de poder econômico em matéria eleitoral é a utilização excessiva, antes ou 

durante a campanha eleitoral, de recursos financeiros ou patrimoniais buscando favorecer 

candidato, partido ou coligação, afetando, assim, a normalidade e a legitimidade das eleições. 

O uso de poder econômico, quando feito intermédio dos partidos e com obediência 

estrita à legislação, é lícito. O que torna ilícito é o seu emprego fora do sistema legal, 

objetivando vantagens eleitorais imediatas, com o fato de intervir no processo eleitoral, 

definindo os resultados de acordo com determinados interesses. 
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Já o abuso do poder político acontece nas situações em que o detentor do poder vale-se 

de sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de voto. 

Caracteriza-se, dessa forma, como ato de autoridade exercido em detrimento do voto. 

A Constituição Federal prevê a proibição do abuso do poder político e econômico nas 

eleições ao apontar que devem ser estabelecidos por lei complementar os casos de 

inelegibilidade e seus prazos, para proteger a probidade administrativa, a moralidade para 

exercício de mandato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta. 

 

5 FORMAS DE COMBATE AO ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO 

ELETIVO 

 

Todo e qualquer abuso no procedimento eletivo é prejudicial à democracia que se faz 

presente no país, portanto a necessidade de coibição do abuso é indispensável. Em virtude 

desta realidade abominável que as normas de Direito Eleitoral visam coibir qualquer tipo de 

abuso no procedimento eletivo.  

Em vista dos contratempos causados pelos abusos de poderes cometidos em desfavor 

do pleito eleitoral, alega José Jairo Gomes que “é necessário coibi-los independente de suas 

origens”. 

Saliente-se que o abuso de poder nas eleições deve ser reprimido em suas múltiplas 

facetas e formas de manifestação, independentemente de sua origem ser econômica, política, 

social, cultural ou dos meios de comunicação de massa. 

O doutrinador Caramuru Afonso Francisco, ao explanar sobre as formas de coibição 

do abuso de poder, nos diz que: “desde o início, tem o direito eleitoral brasileiro procurado 

criar limites ao exercício da função e do cargo na administração direta e indireta em período 

eleitoral, precisamente para impedir o abuso de poder político”. Para ele principalmente 

durante o período eletivo é necessário restringir o exercício de cargos e funções na 

administração pública. Assim não haverá abuso de poder por parte dos governantes que 

almejam a permanência no poder. 

Em época eleitoral, porém, mister se faz que o exercício deste cargo ou função seja 

limitado com o fim de impedir que haja influência do governante sobre o processo eleitoral, 

uma tendência sempre presente em se tratando de política, cujo fim, já dizia Maquiavel, é a 

conquista e a conservação do poder. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro busca reprimir o abuso de poder 

econômico e político nas campanhas eleitorais visando à boa-fé nas eleições. Fazendo, assim, 

com que seja cumprido o processo democrático no qual fazemos parte. 

É fundamental que haja uma fiscalização nas campanhas dos candidatos, 

principalmente daqueles que disputam reeleição, a fim de garantir que não haja uso de bens, 

servidores e recursos públicos em favorecimento da própria campanha ou de alguém que 

pertença ao partido. 

As leis são instrumentos importantes disponíveis ao serviço jurídico e devem ser 

revistas e complementadas à medida que novas práticas ocorram, de forma a evitar que essas 

mesmas práticas eivadas de vício ocorram novamente. 

É de essencial importância também que a sociedade entenda seu papel e exerça de 

maneira consciente a manifestação de seu voto, procurando se envolver ao máximo nas 

questões políticas e sociais. 

Dessa forma, cremos que o problema seja ao menos corrigido em sua maioria, pois 

temos noção da impossibilidade de sua total correção a curto prazo. 
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