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Prefácio 

Tive o privilégio de examinar o Desembargador Marco 
Aurélio Bellizze Oliveira quando de seu ingresso na ma
gistratura do Estado. Desde logo, assinalei o seu talento 
para a vida jurídica, a sua dedicação ao estudo e a serie
dade com que vestia a toga, consciente das graves respon
sabilidades inerentes ao exercício da judicatura. Durante 
todo esse tempo, pude acompanhar a sua sempre vitoriosa 
trajetória, lendo as suas sentenças, e já agora seus votos, 
com o prazer de quem pode compartilhar o começo da 
carreira de Magistrado do Desembargador Marco Bellizze, 
sabedor que o destino reserva ao jovem Desembargador 
novos desafios ao longo da vida pública que abraçou com 
entusiasmo. 

Este livro alcança área pouco visitada, não ocupada 
por muitos estudiosos do Direito, limitada ainda ao contex
to das edições jurídicas. Preenche espaço necessário nesse 
renascer da democracia brasileira, que viveu sempre ator
mentada por soluços autoritários que marcaram nossos 
tempos vividos nesse Continente Sul-Americano. 

Falar sobre democracia não é tarefa fácil, tantas são as 
possibilidades conceituais, umas anulando outras, de mo
do a tornar doutrinariamente complexo o tratamento do as
sunto. Na verdade, o berço democrático está nas origens 
da mais primária das manifestações dos direitos do ho
mem, qual seja, expressar livremente o seu pensar, fora de 
qualquer tipo de coação ou censura. A liberdade de ma
nifestação do pensamento é aquele eixo central que fe
cundou o conceito de democracia nas suas múltiplas nuan
ces. Hoje bem sabemos que não é suficiente dispor da li
berdade de manifestação do pensamento se não dispomos 
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da liberdade de viver dignamente, isto é, de possuir os 
bens e serviços necessários à realização da plenitude da 
natureza humana na sociedade em que vivemos. A 
conjugação desses novos valores democráticos é que torna 
a sociedade mais justa e compatível com as aspirações 
ideais da promoção do homem todo e de todos os homens. 

Muitos são os estudos sobre o tema dos direitos huma
nos, vinculada a comunidade européia ao seu alvorecer co
mo padrão multinacional de convivência. Karel Vazak, um 
dos precursores da consolidação desses direitos no Velho 
Continente, anota que três são as condições para que se 
tornem uma realidade jurídica: 1º) é necessário que exista 
uma sociedade organizada sob a forma de um estado de 
direito; 2º) é necessário que, no interior do Estado, os 
direitos do homem se exerçam em um quadro jurídico 
preestabelecido, porém variável em função da natureza dos 
direitos e em função das circunstâncias; 3º) finalmente, é 
necessário que o exercício dos direitos do homem pelos 
seus titulares seja acompanhado de garantias jurídicas 
precisas e, em particular, que sejam previstos recursos que 
permitam obter o seu respeito (As Dimensões Internacio
nais dos Direitos do Homem, UNESCO, 1983, p. 20). 

Vê-se que, como destaca o autor, de nada adianta pôr 
os princípios, expandir os conceitos no plano normativo. É 
necessário muito mais, ou seja, a explicitação de regras 
que autorizem o exercício dos direitos assegurados pela 
ordem jurídica. 

° sistema eleitoral é ponto nevrálgico para o exercício 
da democracia política, aquela que está vinculada mais 
diretamente às origens do chamado processo democrático, 
a começar na organização parlamentar da Grã-Bretanha, 
que frutificou na exemplaridade das lições de que efetiva
mente todo poder nasce da vontade popular. ° conhe
cimento dessa vontade popular é objeto do Direito Eleito
ral. São as normas de regência para dizer quais os repre-
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sentantes do povo que permitem a identificação dessa von
tade. A representação é, portanto, o nexo de causalidade 
entre a vontade do povo e a prática democrática. Com
preender a natureza do sistema representativo é compreen
der a extensão da realização concreta das democracias, 
sendo inseparável mesmo da liberdade política (Georges 
Burdeau, Traité de Science Politique, LGDJ, Tomo VI, 2ª ed., 
1971, pp. 67 e ss.). 

O livro do Desembargador Bellizze trata exatamente 
dos mecanismos para purificar a aferição da vontade po
pular. Vai ao âmago da questão central que mobiliza os es
tudiosos dos sistemas eleitorais, nascedouro da repre
sentação do povo na vida democrática, qual seja, a questão 
das campanhas políticas e de seu financiamento. 

O financiamento das campanhas políticas está em 
primeiro plano na ordem das reformas destinadas ao aper
feiçoamento do processo eleitoral. E, sem que seja resol
vido esse enclave, certamente a democracia continuará so
frendo desgaste a cada eleição. Com isso, também a repre
sentação fica desvirtuada, porquanto se elimina a igual
dade imperativa entre os candidatos e se retira força das 
estruturas partidárias. 

Demais disso, examina o Desembargador Bellizze a 
questão do abuso do poder econômico oriundo da falta de 
disciplina normativa própria para a utilização de recursos 
financeiros nas campanhas políticas. De igual modo, cuida 
o autor de esmiuçar os instrumentos de controle do abuso 
de poder e sua efetividade no Direito brasileiro, trazendo a 
jurisprudência mais atualizada e a doutrina abalizada. O 
autor mostra as dificuldades do êxito das ações de inves
tigação judicial eleitoral, especificando os pontos de es
trangulamento e as causas de sua inefetividade. 

A cultura da sociedade brasileira está evoluindo muito 
rapidamente na busca de formas de firme controle do sis
tema eleitoral acolhido em nosso país. Já foram alcançados 
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alguns objetivos centrais na melhoria da votação com a 
introdução das urnas eletrônicas, que elimina ou, pelo 
menos, reduz as possibilidades de fraude. Da mesma 
forma, a sociedade tem repudiado com intensidade toda e 
qualquer forma de corrupção do sistema eleitoral, atuando 
o Judiciário para rechaçar manobras que maculem o voto 
livre dos cidadãos. Os Juízes eleitorais têm fiscalizado as 
campanhas com maior eficiência e rapidez, e os meios de 
atuação dos Tribunais no controle da votação têm sido 
largamente ampliados, evitando distorções nos resultados. 
Isso é alvissareiro. 

O livro do Desembargador Marco Aurélio Bellizze Oli
veira é uma rica contribuição para a bibliografia brasileira 
de Direito Eleitoral e chega em momento oportuno, útil 
para as eleições do corrente ano. A clareza com que trata 
dos diversos aspectos do tema revela a segurança do autor, 
unindo o seu conhecimento teórico com a prática decor
rente do exercício da judicatura eleitoral, enriquecendo o 
leitor que transitar pelo livro, nele encontrando os prin
cipais temas sobre o controle do abuso de poder econômico 
nas eleições. 

Não tenho dúvida de que o Desembargador Marco 
Aurélio Bellizze Oliveira seguirá trajetória de permanente 
crescimento intelectual e profissional, arrimado na vivaci
dade de seu espírito e na lealdade aos princípios éticos que 
devem reger a vida de um Magistrado. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 
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