
Dez erros mais comuns 

dos candidatos
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E POSSÍVEL USAR A POLÍTICA PARA 

MUDAR O BRASIL? 



Quem sou

• Welliton Carlos

• Advogado e jornalista

• Mestre em Comunicação, Mestre em Direito e doutor em Sociologia, pela 

Universidade Federal de Goiás

• Experiência em campanhas eleitorais, gestão pública e edição na imprensa

• Pesquisador nas áreas de violência e criminalidade, sociologia do direito, 

direito político, comunicação e cidadania



Política: definições

• do Grego: πολιτικός / politikos, significa "de, para, ou relacionado a 
grupos que integram a Pólis "

• Politikós = cidadãos 

• Definição francesa: politique = Ciência dos Estados

• Bernard Crick: “Política é a atividade pela qual interesses divergentes no 
âmbito de uma unidade de governo podem ser reconciliados pela atribuição 
de participação no poder, em medida proporcional à sua importância para o 
bem-estar e a sobrevivência de toda a comunidade” (1964:21). 



Política: caminho até o poder 

• “A Política”, obra de Aristóteles, deve ser considerada como o primeiro tratado 

sobre a natureza, funções e divisão do Estado e sobre as várias formas de 

Governo, com a significação mais comum de arte ou ciência do Governo.

• Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, substituído 

pouco a pouco por outras expressões como "ciência do Estado", "doutrina do 

Estado", "ciência política", "filosofia política", etc, passando a ser comumente 

usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, 

têm como termo de referência a pólis, ou seja, o Estado



Política: caminho até o poder 

• A TIPOLOGIA CLÁSSICA DAS FORMAS DE PODER. — O conceito 

de Política, entendida como forma de atividade ou de práxis humana, está 

estreitamente ligado ao de poder. Este tem sido tradicionalmente definido 

como "consistente nos meios adequados à obtenção de qualquer 

vantagem" (Hobbes) ou, analogamente, como "conjunto dos meios que 

permitem alcançar os efeitos desejados" (Russell). 



Política em Aristóteles

O Estado e seu Governo

“Como sabemos, todo Estado é uma 

sociedade, a esperança de um bem, seu 

princípio, assim como de toda 

associação, pois todas as ações dos 

homens têm por fim aquilo que 

consideram um bem”.  (“A Política”, 

Aristóteles)



Sobre a injustiça

“Não há nada, sobretudo, de mais 
intolerável do que a injustiça 
armada. Por si mesmas, as armas e a 
força são indiferentes ao bem e ao 
mal: é o princípio motor que 
qualifica seu uso. Servir-se delas sem 
nenhum direito e unicamente para 
saciar suas paixões rapaces ou 
lúbricas é atrocidade e perfídia. Seu 
uso só é lícito para a justiça”. (“A 
Política”, Aristóteles)



Amphipolis (Grécia Antiga)

“O fim da sociedade civil é, portanto, viver 

bem; todas as suas instituições não são senão 

meios para isso, e a própria Cidade é apenas 

uma grande comunidade de famílias e de

aldeias em que a vida encontra todos estes 

meios de perfeição e de suficiência. É isto o 

que chamamos uma vida feliz e honesta. A 

sociedade civil é, pois, menos uma sociedade 

de vida comum do que uma sociedade de 

honra e de virtude”. (“A Política”, 

Aristóteles)



A vida ativa

• A Vida Ativa, Fonte das Duas Felicidades

• “Não tratamos aqui senão dos que concordam com o princípio de que 
devemos preferir a vida virtuosa a qualquer outra, mas que não estão de 
acordo sobre sua aplicação. Uns não dão nenhuma importância aos 
cargos políticos e consideram a vida de um homem livre muito superior à 
que se leva na confusão do governo; outros preferem a vida política, não 
acreditando que seja possível não fazer nada, nem portanto ser feliz quando 
não se faz nada, nem que se possa conceber a felicidade na inação”. (“A 
Política”, Aristóteles)



Política e justiça (bem político)

• A Igualdade e Seus Limites

“O bem é o fim de toda ciência ou arte; o maior bem é o fim da política, que 

supera todos os outros. O bem político é a justiça, da qual é inseparável o 

interesse comum, e muitos concordam em considerar a justiça, como 

dissemos em nossa Ética, como uma espécie de igualdade. Se há, dizem os 

filósofos, algo de justo entre os homens é a igualdade de tratamento entre 

pessoas iguais”. (“A Política”, Aristóteles)



O Excesso de Desigualdade, 

CausaPrincipal das Subversões

Em todos os lugares, é a desigualdade que 

ocasiona as sedições, quer porque não se 

respeite nenhuma proporção entre 

desiguais, quer porque se estabeleçam 

muitas diferenças entre iguais 

(“A Política”, Aristóteles)



Política: caminho até o poder 

G. B. Powell num dos manuais de ciência política mais 

citados: "Estamos de acordo com Max Weber em que e a 

força física legítima que constitui o fio condutor da ação do 

sistema político, ou seja, lhe confere sua particular qualidade 

e importância, assim como sua coerência como sistema. As 

autoridades políticas, e somente elas, possuem o direito, tido 

como predominante, de usar a coerção e de impor a 

obediência apoiados nela... Quando falamos de sistema 

político referimo-nos também a todas as interações 

respeitantes ao uso ou à ameaça de uso de coerção física 

legítima" (p. 55)



Descumprir os limites de gastos

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão 

definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. (Lei 9504)



Caixa 2

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas

efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser

individualizadas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e

de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à

prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em

processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político,

não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao

exercício da ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art2


Punição

Art. 18-B. O descumprimento dos limites 

de gastos fixados para cada campanha 

acarretará o pagamento de multa em 

valor equivalente a 100% (cem por 

cento) da quantia que ultrapassar o limite 

estabelecido, sem prejuízo da apuração 

da ocorrência de abuso do poder 
econômico.



Uso de conta pessoal para pagar 

gastos de campanha

Art. 22. É obrigatório para o partido e

para os candidatos abrir conta

bancária específica para registrar

todo o movimento financeiro da
campanha.



Perfil na rede social para divulgar pesquisa 

eleitoral inverídica. É crime?

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das

informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa

no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível

com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta

mil a cem mil UFIR.

§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de

enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

Artigo 33



Terminou o prazo das convenções: posso dar 

entrevistas em rádio ou televisão?

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral

antecipada, desde que não envolvam pedido

explícito de voto, a menção à pretensa candidatura,

a exaltação das qualidades pessoais dos pré-

candidatos e os seguintes atos, que poderão ter

cobertura dos meios de comunicação social,

inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº

13.165, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2


Terminou o prazo das convenções: posso dar 

entrevistas em rádio ou televisão?

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-

candidatos em entrevistas, programas, encontros ou

debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com

a exposição de plataformas e projetos políticos, observado

pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir

tratamento isonômico;



Meu tio quer doar R$ 500 mil para minha 

campanha. Posso aceitar?

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em

dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas

eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam

limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos

auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada

pela Lei nº 13.165, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2


Quanto posso gastar do meu bolso?

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos

próprios em sua campanha até o total de

10% (dez por cento) dos limites previstos

para gastos de campanha no cargo em

que concorrer.



Meu amigo pede votos para mim no 

Instagram dele. Pode?

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate 

impulsionamento de conteúdos.

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na 

internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de agosto 

do ano da eleição.



O candidato responde pela veracidade dos 

dados apresentados pelo administrador?

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com

a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela

veracidade das informações financeiras e contábeis de

sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva

prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 11.300,

de 2006)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1


Dez erros graves de campanha

1 – Prometer o impossível

2 – Esquecer da imagem

3 – Não propor nada, muito menos soluções

4 – Desconhecer o funcionamento das mídias

5 – Optar por uma mensagem e treinar os porta-vozes

6 – Ignorar a gerência ou administração da campanha

7 – Ignorar as leis eleitorais 

8 – Não ter uma equipe profissional

9 – Desconhecer o eleitor

10 – Não prestar contas eleitorais corretamente 



Quociente eleitoral (Código Eleitoral)

Qe= Vv - C

Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados 

pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se 

igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior – (Código Eleitoral, art. 106)



Quociente partidário : Qp = Vp : Q e

Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo 

quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de 

legendas, desprezada a fração (Código Eleitoral, art.107)



Número de votos: 685 mil votos : 35 

19.571 votos por vaga

Jorge Kajuru (PRP): 37.796

Milton Merces (PRP): 2.886

Cabo Sena (PRP): 2795 (Sobras)

Paulo Daher (DEM): 2511 (Sobras)



Limites de gastos

Vereador em Goiânia: 388 mil

Prefeito em Goiânia: 4, 3 milhões 



Popularidade 

e carisma

Raiz, tradicional, 

espontâneo, forte, 



Mito e carisma

Personagem, 

transcendência, ultra 

carisma, força.



Indignação e 

combate

Imagem transmite ação, indignação, 

combate, vontade de transformar e 

realizar mudanças



Ação e reação

Movimento, urgência, direção, 

capacidade, poder, nacionalismo 



Sonho e 

humildade

Memória, impossível, crença, povo, 

sem limites



Vitória e 

amizade

Popular, acessível, 

companheirismo


