
DAL PORCELLUM1  
(LAMAÇAL, LAMBANÇA, CHIQUEIRO, POCILGA, PORCALHADA) 

 

Esta semana o Supremo Tribunal Federal julga processo criminal — AP 470 — em que 
são denunciados mais de trinta réus, sendo que, infrações comuns, formação de 
quadrilha; corrupção, em dupla modalidade, peculato, praticadas por autoridades, 
dentre elas, ministro de estado, quando do cometimento, acende a competência da 
Corte Maior, em caminho irreversível da judicialização política a que todo o povo 
destina atenção. 

Convém lembrar que o uso de dinheiro, público ou privado, para o sustento de 
operações ilegais, interferências no processo legislativo, passou a figurar como notícia 
obrigatória em todo o país, a dar margem a estudos e reflexões sobre o universo 
político, no tocante à natureza científica da matéria. 

A propósito, a matéria não é nada nova. Apenas, neste momento internético, em que a 
privacidade está em vias de revogação, aumentando a problemática protetiva do que 
deve ser protegido, os que pensam em suplantar a lei passam a tomar mais cuidado 
nas suas ações e, com isso, redobrando a tarefa fiscalizadora oficial e não oficial. O 
povo está atento.  

Daí, em cena o pensamento de Norberto Bobbio, no seu discurso proferido em 
meados de 1959, em Brescia, na Lombardia (norte da Itália), a convite de um deputado 
democrata cristão, Stefano Bazoli, cujo objetivo era alargar o costume cívico do 
debate.  O pensador emérito  parte de uma indagação sobre se haveria mesmo, na 
Itália, uma democracia verdadeira antes do fascismo,  vez que, “caída a ditadura, 
instaurada a democracia, a renovação da vida cívica italiana ocorreria por meio de um 
processo quase fatal”.  Responde ele mesmo: “As coisas não ocorreram precisamente 
desse modo. Os caminhos da história são mais complicados do que normalmente 
parecem às  generosas ilusões dos oprimidos que se libertam de grilhões seculares. A 
democracia como autogoverno do povo é um mito que a história desmente 
continuamente. Em todos os Estados, quem governa [...] é sempre uma minoria, um 
pequeno grupo, ou alguns grupos minoritários em concorrência  entre si”.2  

Esta desilusão não é apenas italiana. É, como o sábio Norberto Bobbio assevera, de 
todo país. Estão aí as vicissitudes em todos os continentes, com agressões das minorias 

                                                           
1 Nota do autor: A sistemática que alterou o regime eleitoral italiano, em 2006, ainda hoje é alvo de 
críticas, sendo que o seu artífice principal, o Ministro Calderoli, cuja volta ao cenário é objeto do artigo,  
acabou por justificar as adjetivações que inauguram este texto. As leis eleitorais, em países de 
organização buliçosa — estou falando da Itália, naturalmente —  são sempre assim. Eis aí porque o 
editorial, que serve de estímulo aos nossos pensamentos, explode na imprensa com os reflexos aos 
quais não se pode deixar de oferecer a devida atenção.  
2 BOBBIO, Norberto.  Qual Democracia? São Paulo: Loyola, 2010, p. 22/23. 



dominantes aos poderes constituídos, corrompendo o processo legislativo ou 
fragilizando os misteres judiciários, por diversas formas e modos. 

E são muitos os modos e formas capazes de garantir a permanência de sacripanti e 
furbi, sempre aos serviços das maltas biltres a que se filiam indissociavelmente, ao 
estilo de porcellum, que se delicia em lamaçal.  

Em artigo de fundo do Corriere Della Sera deste sábado último, 28 de julho3, o 
editorialista Antonio Polito adverte que só “há uma coisa pior do que manter-se o 
lamaçal: fazer um outro”. Explica-se, no caso da política italiana, fazer “uma outra lei 
eleitoral a poder furioso de golpes de maioria, costurada de acordo com a necessidade 
do momento de quem a faz, considerada uma armadilha para quem a ela se submete, 
capaz, assim, de envenenar por anos a luta política, desfazendo as defesas à recíproca 
deslegitimação”. É o retorno ao lamaçal de 2006, cujo protagonista, um certo senhor 
Calderoli, réu confesso da imundice, hoje em tentativas de retorno ao cenário político 
italiano, via da agremiação chamada Lega Nord (daquele senhor Bossi, que pagava a 
faculdade dos filhos com o dinheiro de campanha, lá na Itália, naturalmente). 

O articulista recorda aos partidos que agitar a legislação eleitoral é a coisa mais 
delicada que existe, por isso, nas democracias maduras, só raramente é feito. É preciso 
evitar as mecânicas da “cera” inoperante, construindo um diploma eleitoral capaz de 
se postar entre representatividade e governabilidade. 

O que a lei eleitoral deve garantir, continua o autor, é a mais elementar das exigências: 
“a escolha dos eleitos por parte dos eleitores”. Nada de titubeios, brincadeiras ou 
atrasos, como se vê..., na Itália, naturalmente, na busca das vantagens dos 
interessados, “uma das causas por que hoje a nossa (deles, é claro) democracia é tão 
débil e frágil”. 

É de se confirmar, desta forma, que quanto mais se muda mais fica a mesma coisa. 
Não com o Judiciário brasileiro, que nesta semana tem a oportunidade de demonstrar 
que as pagas para votos se vão distanciando das plagas coronelescas, do tempo da 
enxada, fortificando a ficha limpa, para varrer os vendilhões da democracia.  

É justamente como assevera Bobbio “[...] a instabilidade da democracia na Itália 
(naturalmente) depende principalmente da falta de formação de uma classe política 
digna de um grande país cívico [...] é um processo lento, cansativo e sobretudo 
dificilmente previsível e passível de orientação”4. (Negrito nosso). 

                                                           
3 Corriere dela Sera, sabato 28 Luglio 2012.  Forza, Liberateci Dal Porcellum, di Antonio Polito. C’è una 
sola cosa peggiore che tenersi il Porcellum: farne un altro. Fare cioè un’altra legge elettorale a fúria di 
colpi di maggioranza, ritagliata sui bisogni del momento di chi la fa, considerata una trufa da chi la 
subisce, capace dunque di avvelenare per anni la lotta politica spingendo gli schieramenti alla reciproca 
delegittimazione. 
4 BOBBIO, Norberto.  Op. Cit. p. 32. 



Exatamente como obtempera o filósofo, “também aqui não vejo como se possa obter a 
solução com reformas imediatas, de hoje para amanhã”. Embora saibamos todos: 
“Quem não quer os partidos não quer a democracia”5. 

Pois, aí está. Ainda de acordo com Bobbio, que certamente se entristeceria ao ver o 
estado de coisas em seu país, à indagação: É possível mudar esse estado de coisas?  
Responde, francamente: “Não sei se é possível: sei apenas que se é possível muitas 
coisas devem mudar, coisas que não são modificáveis de hoje para amanhã”.  “E 
comecemos pela própria orientação da nossa vida cultural”6. 

É o que estamos fazendo. Com algum desânimo. Com uma certa apreensão. Mas 
fazendo a nossa parte.  

O CEDES está atento.   

ANTONIO CARLOS ESTEVES TORRES 

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2012. 

                                                           
5 Idem, ibidem. P. 32. 
6 Idem, ibidem. P. 33. 


