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“Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da 
vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu 
não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omis-
são de quem pode e não auxilia o povo é comparável a 
um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Te-
nho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos 
na Terra em lastimável situação na Vida Espiritual [...].”

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo 
começo, qualquer um pode começar agora e fazer um 
novo fim.”

Chico Xavier
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notA à 2ª edição

A segunda edição passou a incorporar o quinto capítulo que trata da 
apresentação de algumas propostas, em caráter exemplificativo, destinadas ao 
controle da corrupção.

Além dos contornos do modelo idealizado do Estado Democrático de 
Direito com a análise seguinte sobre a sua desconstrução a partir da corrup-
ção política que já integraram a primeira edição, a segunda edição passou a 
contar com mais de trinta propostas/sugestões de medidas destinadas a ree-
quilibrar o sistema de poder gerado pela manutenção de dois ordenamentos 
jurídicos dentro de um mesmo Estado como o brasileiro.

Seguiram-se sugestões gerais e mesmo dirigidas individualmente aos três 
detentores constitucionais formais e centrais de funções estatais (Legislativo, 
Executivo e Judiciário), sem prejuízo das mesmas incursões serem observadas 
em outras esferas de poder como o Ministério Público.

São sugestões que retratam, portanto, o fechamento de um ciclo de mais 
de dez anos de estudos sobre o tema da corrupção, sendo que, se incorpora-
das, mesmo que paulatinamente, tenderão a mudar a vertente endêmica do 
problema e da própria realidade nacional. 
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O Estado constitucional é uma engenharia política relativamente nova. 
Seu aparecimento data do final do século XVI na Inglaterra e, também no 
final, do século XVII na França e nos Estados Unidos. Um aparecimento 
institucional, bem entendido, pois as ideias e reivindicações de uma orga-
nização de poderes políticos limitados, voltada para a liberdade individual 
e assentada na soberania popular já existiam no ambiente conturbado do 
fim da Idade Média e se tornaram ainda mais visíveis com os abusos dos 
Estados absolutistas. Não foram só as teorias que postularam nova organi-
zação política, a redefinição de postos de comando e práticas institucionais 
se fez ao preço do derramamento de sangue e de milhares de mortes. Vários 
reis, de tanto perderem a cabeça, acabaram por vê-la separada do corpo. A 
França é quase sempre lembrada com o feitiço de sua guilhotina, mas, na 
guerra civil inglesa, Carlos I foi executado. Em 1649, nos Estados Unidos, 
o rei a ser decapitado morava além-mar. Contentaram-se com a sua degola 
simbólica, declarando-se a independência do país. O rei que se danasse. E 
se danou. Em vão.

Aparecimento é um termo ambíguo, confesso, pois leva a crer que o 
Estado constitucional tenha surgido de um dia para a noite. Não existe um 
“fiat lux” na história, senão um processo, em geral, desencadeado por mui-
tos fatores. E um processo que pode ser demorado e, quase sempre, custoso. 
Custoso à vida. Custoso à interpretação. Ninguém hoje levanta a voz contra 
os pressupostos do Estado constitucional. A menos que flerte com as formas 

prefáCio
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autoritárias de poder – por convicção e fé (essa qualidade duvidosa de nosso 
tempo) ou conveniência. Mas poucos se dão conta de que o Estado constitu-
cional fez promessas ilusórias ou ilusionistas que ainda estão por cumprir-
-se. Podemos argumentar que a venda de ilusões abriu espaço para o sonho 
de um paraíso terreno de igualdade e liberdade, invadindo o imaginário 
popular a ponto de por-se no horizonte como um objetivo a ser perseguido. 
É um argumento válido e, mais que válido, correto. Mas não me digam 
que o Estado constitucional ou, na concepção atual, o Estado democrático 
de direito está aí como se, feito frutos ou folhas, desse em árvores, mesmo 
aquelas a que chamamos de Constituição. O que temos é um arremedo. Ou 
uma etapa do processo.

O Estado constitucional nasceu com o gérmen de sua contradição. 
Notadamente na Europa Continental, prometia acabar com a diferenciação 
entre os status ou estados. Todos seriam iguais perante a lei. A lei que seria 
produto da soberania popular e, por necessidade prática, legitimada pelo 
rito eleitoral e representativo da vontade do povo. A lei seria a guardiã 
das liberdades que os homens possuíam pela sua própria natureza huma-
na e não como concessão dos poderes constituídos. Entretanto, o povo, 
povo mesmo, só serviu como bucha de canhão. Depois da derrubada do 
Antigo Regime e já no ambiente constitucional, parte importante dele, os 
sem dinheiro ou despossuídos, sequer votava, que dirá ser votada. O voto 
masculino e censitário mostrava que os dentes da exclusão não era exclusi-
vidade do Absolutismo. Sequer o contratualismo era novidade. Se formos 
buscar os fundamentos do poder na Idade Média, encontraremos teses bem 
assentadas de que o povo – ainda que imerso no conceito de comunidade 
ou de estado (genericamente falando) – assentia com o mando do rei e era 
por ele representado. O pactum subjectionis moldurava essa pintura com as 
cores divinas. Deus não poderia faltar e não faltava. Aos reis mais do que 
ao povo mesmo. 

O pacto do constitucionalismo era, na inspiração de Pufendorf, não 
– ou não apenas – de sujeição, pois envolvia o consentimento de um povo 
eticamente movido à constituição da sociedade política – perfecta & regula-
ris civitas.1 Esse contratualismo deontológico, por assim dizer – e que terá 
em Kant sua expressão maior –, já era um avanço em relação ao naturalis-
mo de uma propensão humana à formação da sociedade em autores com 
Grotius, Locke e Spinoza. A prática, porém, mostrava um contratualismo 
possível. O poder era de todos, mas só a alguns era dado exercê-lo. Não se 

1 PUFENDORF, Samuel von. Of the law of nature and nations: eight books. Trad. Basil Kenne-
tt. Clark: Lawbook Exchange, 2005 [1729], p. 221, 467, 569, 623.
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tratava mais de atributo de sangue ou estado, nem da graça divina, mas de 
riqueza. Mesmo com as precauções jurídicas – ou com algumas facilidades 
também –, a lei atendia muito mais aos interesses de quem votava do que 
propriamente de quem era normativamente representado. Nesse aspecto, 
quase nada mudara, pois se a liberdade era gozada no espaço da lei, uma 
liberdade institucionalizada, portanto, a liberdade da maioria não passava 
de mera virtualidade. Era, de modo pessimista ou nas leituras econômicas 
de Marx, um engodo.2 

O final do século XIX e o início do XX foram tempos de revoluções, 
boa parte delas, populares. Dizer revoluções pode dar a entender que tudo 
seguiu uma trajetória linear. A história, como sabemos, é cheia de curvas 
e reentrâncias, idas e vindas. Se buscarmos a floresta em lugar das árvores, 
veremos que o constitucionalismo tentou resgatar, mais de cem anos de-
pois, um de seus pilares esquecidos: a igualdade. Não bastava mais dizerem 
as Constituições que todos eram iguais perante a lei, mas de afirmar que 
também eram iguais na lei. Visava-se a por fim à hierarquia social imposta 
por ela própria com o apartheid econômico e de gênero. O voto universal, 
associado a políticas afirmativas dos direitos sociais, econômicos e cultu-
rais, era a mola mestra desse neoconstitucionalismo. A lei, agora, tenderia a 
expressar a vontade de todos, refletindo o ideal de identidade entre seus au-
tores e destinatários. Se voltarmos às árvores, poderemos ver que, de novo, o 
novo se deu à custa de um processo de muitas perdas, de vida inclusive, de 
extermínios em massa e de experimentos sociais onerosos. Também veremos 
que a ordem até então vigorante fez concessões políticas para manter-se, se 
não íntegra, ao menos de modo dominante. A ordem de que falo é de poder 
assentado no dinheiro. 

Sim, o voto era universal, mas o acesso aos cargos eletivos mantinha-se 
no plano da virtualidade. A concorrência ao voto seguia os padrões da com-
petição no mercado, de modo que valia mais a propaganda que o programa 
ou projeto de governo. Candidatos eram produtos maqueados pela voz e, 
com a tevê, pela imagem. Culpa, claro, de uma plebe sem formação ou vir-
tude cívica. Plebe que sempre fora e deveria continuar a ser: plebe subjugada. 
Mas se o andor for muito rápido, pode derrubar o santo de barro. A plebe 

2 O tema é extenso. Mas, note-se a redução da liberdade em mercadoria e a sua própria negação: 
MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1983-1985, 
v.1, p.45, 73. 1965, p. 62. Veja-se CUNNINGHAM, Frank. Theories of Democracy: A Critical 
Introduction. New York: Routledge, 2002, p. 47 et seq. E mais especificamente: O’ROURKE, 
James J. The problem of freedom in Marxist thought. An analysis of the treatment of human 
freedom by Marx, Engels, Lenin and contemporary Soviet philosophy. Dordrecht. Boston, Rei-
del, 1974.
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tornou-se apenas um consumidor a ser, em sua ignorância e torpeza, conquis-
tado, nada mais. Essa foi a forma adotada pela velha ordem de poder – do 
dinheiro – para manter-se no comando. Em regra, todos podem. Na prática, 
só alguns conseguem. Só alguns que têm o suporte da fortuna para suas cam-
panhas eleitorais cada vez mais grandiosas. 

Mesmo o mais tolo dos iletrados sabe que não há almoço grátis. A 
eleição se tornou uma promissória a ser resgatada no curso do mandato. 
Esse é o receituário do Estado Cleptocrático de direito, de que fala neste 
livro, Fabiano Furlan. Vivemos, segundo o autor, das brisas democráticas e 
constitucionais da igualdade, enquanto a “canaille” se diverte às nossas cus-
tas. Diverte-se e se enriquece. Em seu estudo, Fabiano não se limita apenas 
à colonização econômica do poder político, pois procura mostrar como 
a própria aplicação do direito se achou por ela comprometida. O poder 
econômico interfere no Judiciário não só por meio de advogados com mais 
nome e preparo, mas com leis que continuam a privilegiá-lo, quando não 
corrompe, de modo direto ou indireto, os próprios agentes de aplicação das 
normas jurídicas. 

Raros são os trabalhos do gênero em língua portuguesa. Com a riqueza 
de detalhes e levantamentos estatísticos, quase nenhum. A leitura do texto de 
Fabiano parece nos comover dentro de uma atmosfera pessimista cientifica-
mente provada: a política é o lugar do crime. Entretanto, o autor conduz-
-nos à outra margem com a lembrança de que estamos vivendo um processo 
inconcluso. Deixa as pistas de um destino mais alentador: a participação 
popular ativa. Não sem deixar as nódoas céticas do passado à mostra. Sim, o 
constitucionalismo continua a fazer mais promessas do que pode dar conta 
na prática. E, sim, ele é o produto contraditório de uma sociedade plural e 
ainda dominada pela hierarquia do dinheiro. 

Mas não há nada mais libertário ao alcance dos olhos do que nos valer-
mos das próprias oportunidades criadas pelos instrumentos democráticos e 
constitucionais para imprimir uma terceira volta nessa luta que nos grita há 
mais de três séculos. A luta pelas liberdades, agora no plural, e pela igualdade 
também plural, perante, na e por meio da lei. Se a juridificação da política 
possibilitou a tomada de poder pelos interesses corporativos e particulares, 
ela também deixou o rastro de um progresso emancipatório que pode pres-
cindir de mais derramamento de sangue e mortes. É uma guerra de posições 
e estratégia. E também de perseverança. Nem tudo, como nem todos, está a 
serviço da cleptocracia ou do egoísmo privado. Para além de Pufendorf, é pre-
ciso que se tome a sério o projeto do constitucionalismo democrático, como 
dever ético de reafirmação dos valores de igualdade e liberdade, nutridos no 
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sentido de que pertencemos a sua só pátria, não aquela das fronteiras, mas 
outra muito mais profunda: a da humanidade inteira. É pouco? Obviamente, 
não. É o que temos de dever e legado.

Professor Doutor JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO
Procurador Regional da República


