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“Que uma sociedade comercial ou uma 

associação de pescadores a linha tenha uma 

estrutura oligárquica, concedendo-se a autoridade 

a algumas pessoas que não emane de uma eleição 

pelo conjunto de seus adeptos, isso chocará a 

crença comum na democracia, porém muito 

menos que se a mesma estrutura for adotada por 

um partido político, que aja no quadro de um 

Estado democrático e procure conquistar a adesão 

dessas massas que considerem o poder 

democrático como o único legítimo. Os partidos 

devem, portanto, ter o máximo cuidado em 

proporcionar a si próprios uma direção de 

aparência democrática.” Maurice Duverger 



 

RESUMO 

 

A democracia atual passa por crise de representatividade em vários sistemas dos países que a 

exercem. Uma das razões para essa crise reside na falta de confiança dos cidadãos em relação 

aos partidos políticos. O presente trabalho tem por objetivo investigar os meios e mecanismos 

utilizados por partidos políticos com a finalidade de garantir a participação democrática de 

seus filiados nas tomadas de decisões partidárias, inclusive no que se refere ao acesso de 

posturas políticas ideológicas das referidas agremiações e, com isso, verificar a existência ou 

não de democracia interna na atividade partidária como forma de justificar a busca dos ideais 

partidários prometidos ao filiado na ocasião de sua filiação. A pesquisa visa, também, a 

identificação de novos instrumentos de participação democrática interna na condução dos 

rumos do partido político. Por intermédio deste trabalho pretende-se, também, identificar as 

causas que levam a mencionada falta de confiança dos cidadãos, investigando, ainda, se essa 

falta de confiança atinge os filiados em relação aos partidos políticos, verificando a natureza 

jurídica da representação partidária e, ainda, a relação jurídica entre o partido político e seus 

filiados, assim como entre os candidatos e o partido político. Também será objeto de 

investigação as normas vigentes que estabelecem as relações entre filiados-partidos e aquelas 

que regulam a vida associativa interna do partido político, para aferir se estas são eficazes a 

ponto de permitir uma maior participação democrática na vida interna partidária que 

possibilite um reflexo maior da relação de confiança entre a cidadania e os partidos políticos. 

Essas questões estão subsumidas ao Estado Democrático de Direito e a ideia de representação 

dos filiados na atividade do partido, dentro do processo democrático do país, permitindo, 

dessa maneira o fortalecimento da democracia e da cidadania nos moldes pretendidos pela 

Constituição Federal de 1988. O resultado do presente trabalho poderá permitir a reflexão 

sobre a necessidade de novos instrumentos que possam permitir a maior participação 

democrática dos filiados do partido político, sem violar a liberdade da atividade partidária 

garantida pela Constituição Federal e, por via de consequência, aprimorar a verdadeira razão 

de ser dos partidos políticos que é o elo entre a sociedade (numa visão microscópica – o 

eleitor-cidadão) e os seus representantes (os parlamentares) de acordo com o nosso sistema 

representativo. 

 

Palavras-chave: Democracia representativa. Democracia Partidária. Democracia 

semidireta. Crise democrática intrapartidária. Partido político. Filiação partidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



 

ABSTRACT 

 

The current democracy goes through a moment of crisis of representativeness in several 

systems within the countries that exercise it. One reason for this crisis is the lack of public 

confidence in political parties. This paper aims to investigate the means and mechanisms used 

by political parties in order to guarantee the democratic participation of their affiliates in party 

decision making, including the access of ideological political positions of the referred 

associations and, with this , to verify the existence or not of internal democracy in the party 

activity as a way of justifying the search of party ideals promised to the affiliate at the time of 

their affiliation. The research also aims to identify new instruments of internal democratic 

participation that influence the direction of the political party. The purpose of this paper is 

also to identify the causes that lead to the aforementioned lack of confidence of the citizens 

regarding the political parties as well as to investigate if this lack of trust reaches the affiliates 

in relation to the political parties, verifying the legal nature of the party representation and, 

the legal relationship between the political party and its affiliates, also considering the 

relationship between the candidates and the political party. The current norms that establish 

relations between party-affiliates and those that regulate the internal political life of the 

political party will also be investigated, in order to assess whether these are effective to the 

extent of allowing a greater democratic participation in party internal life which in turn, 

allows a reflex relationship between citizenship and political parties. These issues are 

subsumed by the Democratic State of Law and the idea of representation of the members in 

the party's activity within the democratic process of the country, thus allowing the 

strengthening of democracy and citizenship in the manner intended by the Federal 

Constitution of 1988. The result of the present study may allow for reflection on the need for 

new instruments that may allow the greater democratic participation of members of the 

political party without violating the freedom of party activity guaranteed by the Federal 

Constitution and, as a consequence, to improve the true reason of political parties which is the 

link between society (in a microscopic view - the citizen voter) and their representatives (the 

parliamentarians) according to our representative system 

 

Keywords: Representative democracy. Party Democracy. Democracy semidireta. 

Intraparty democratic crisis. Political party. Party affiliation.  
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INTRODUÇÃO 10 

 

 A democracia na atualidade passa por crise de representatividade em vários sistemas 

eleitorais dos países que a exercem pelo mundo. Uma das razões para essa crise reside na falta 

de confiança dos cidadãos em relação às instituições democráticas, em especial aos partidos 

políticos. 

 Objetiva-se, assim, investigar os meios e mecanismos utilizados por partidos 

políticos com a finalidade de verificar a garantia da participação democrática de seus filiados 

nas tomadas de decisões partidárias, inclusive no que se refere ao acesso de posturas políticas 

ideológicas das referidas agremiações e, com isso, verificar a existência ou não de democracia 

interna na atividade partidária como forma de justificar a busca dos ideais partidários 

prometidos ao filiado na ocasião de sua filiação.  

 Mas é certo que existe a necessidade de situar os elementos da democracia e sua 

efetividade nos sistemas eleitorais para, em seguida, analisar os mecanismos de participação 

democrática interna corporis dos partidos políticos, em confronto com os polos de decisão da 

agremiação. 

 A partir da definição e da natureza jurídica dos partidos políticos, com destaque ao 

funcionamento destes, será feita a análise das tensões existentes entre os filiados e os 

dirigentes partidários, com ênfase à representação interna nos partidos e a participação dos 

filiados nas decisões partidárias, conforme a qualidade de participação política. Busca-se 

investigar se as tomadas de decisões partidárias possuem mecanismos eficazes para garantir a 

participação de seus filiados e se a exclusiva decisão da cúpula partidária interfere no grau de 

satisfação dos filiados, com a consequente efetividade no acompanhamento dessas decisões 

partidárias. Também é necessária uma análise acerca das tensões existentes entre os possíveis 

candidatos e a cúpula partidária para obtenção de legenda junto à agremiação a que 

pertencem, com as consequentes causas dessas tensões. 

 Os interesses pessoais dos dirigentes partidários são efetivamente a causa de 

distanciamento dos filiados nos destinos dos partidos políticos? Com esse questionamento 

poderá ser investigada se a ausência de uma forma democrática é a fonte de distanciamento e 

a principal causa da patologia que desencadeia a crise existente entre a agremiação partidária 

e seus filiados, na atualidade. 

  Também é relevante verificar se as normas vigentes que estabelecem as relações 

entre filiados-partidos e aquelas que regulam a vida associativa interna do partido político, são 
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eficazes a ponto de permitir uma maior participação democrática na vida interna partidária e, 

na hipótese negativa, sugerir mecanismos que possibilitem maior relevância da atividade 

interna corporis do partido político, de modo a garantir maior satisfação associativa e, via de 

consequência, uma incidência maior de confiança entre os cidadãos e os partidos políticos.  

 Vê-se, portanto, que a defesa de medidas alternativas para minimizar a crise de 

representatividade dos partidos políticos, com forte defesa das candidaturas avulsas.  

 Não nos parece adequada soluções que fujam da estruturação política para garantia 

de ideais e efetividade de metas que permitam a efetivação do estado democrático de direito. 

Com isso, reforça-se a tese de que os partidos políticos são a essência da representação do 

cidadão no processo democrático da nação. A candidatura avulsa ao nosso sentir levará ao 

populismo e a utopia do sentimento centralista de que determinado cidadão será o “salvador 

da pátria”. Para que a condução política do país possa se dar de forma correta e com a 

adequada responsabilidade democrática não se vê outro caminho que a efetiva atuação dos 

partidos políticos. No entanto, para que isso seja concretizado, faz-se necessária a 

investigação adequada sobre a real atuação dos partidos perante aqueles que o legitimam, ou 

seja, os seus filiados, assim como perante a sociedade que representam. 

 A crise de confiança nos partidos políticos por parte dos cidadãos leva a minimizar a 

sua importância no cenário democrático, mas é preciso que haja maior grau de participação 

dos filiados para que a oligarquização nas decisões partidárias não permita a efetividade e 

validação dessas decisões perante a sociedade. Da mesma forma, é preciso que haja maior 

participação dos filiados nas decisões partidárias de modo a evitar o menor grau de dano 

decorrente das disputas interna corporis, natural de toda disputa na tomada de decisões.  

 Da mesma forma, o fenômeno que se verifica danoso à saúde da estruturação 

partidária e que interfere demasiadamente na participação democrática, as chamadas 

comissões provisórias, instaladas para, em tese, evitar o desvirtuamento dos ideais partidários, 

deve ser investigado a ponto de aferir se a tomada de decisão oligárquica é adequada ou se a 

possibilidade de uma deliberação democrática e participativa dos filiados não permitiria um 

posicionamento mais efetivo da vontade do partido a esse respeito.    

 Com recursos decorrentes da rede virtual é possível a tomada de decisões rápidas e 

efetivas para uma maximização da participação interna corporis, sempre atrelada à 

transparência e garantia de lisura no processo de tomada dessas decisões. 

 Outra forma de efetividade democrática interna corporis dos partidos políticos é a 

transparência e o efetivo acesso à informação das decisões e da vida partidária.  

 Essas questões estão subsumidas ao Estado Democrático de Direito e a ideia de 
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representação dos filiados na atividade do partido, permitindo, dessa maneira, o 

fortalecimento da democracia e da cidadania nos moldes pretendidos pela Constituição 

Federal de 1988.  

 O resultado será a reflexão sobre a necessidade de novos instrumentos que possam 

permitir a maior participação democrática dos filiados nos partidos políticos, sem violar a 

liberdade da atividade partidária garantida pela Constituição Federal e, portanto, aprimorar a 

razão de ser e o ser dos partidos políticos, ou seja reforçar o elo entre o cidadão e os seus 

representantes de acordo com o nosso sistema representativo. 
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Capítulo 1 – Dos Caracteres essenciais da Democracia e o cidadão no panorama 

democrático  

 

 Antes de pensarmos em discorrer sobre os caracteres da democracia, se faz 

necessário conceituá-la minimamente que seja. 

 Contudo, não é fácil estabelecer um conceito de democracia, sobretudo nos tempos 

atuais onde, no entender de Sartori, o empirismo para estabelecer uma conceituação de 

democracia traz demasiada confusão e desordem sobre o tema.1  

 Todavia, um primeiro parâmetro a ser utilizado é rever o passado para que se possa 

ter a dimensão do tema tratado. 

 É Sartori quem traça a importância de uma reflexão analítica sobre a experiência 

democrática para que possamos trazer uma definição mais segura sobre democracia2. 

 Para uma compreensão mais exata do fenômeno, torna-se necessário traçar 

considerações histórico-filosóficas que foram essenciais para o desenvolvimento do ideal 

democrático.  

 Desde o período dos sofistas, com a construção da pratica democrática ateniense, a 

democracia não era exercida pela totalidade do povo, mas, por sua vez, dado ao número 

reduzido de cidadãos, as decisões da polis eram tomadas de modo direto e sem a 

representação3. E é Socrates quem estabelece a ligação do cidadão à polis e a sua obediência 

às leis da cidade, por intermédio de um contrato tácito, verificando, dessa forma, a 

necessidade do respeito às normas e a ligação do indivíduo à cidade para o exercício 

democrático4. 

 O pensamento de ordem jurídica para convivência coletiva é tão evidente que 

Aristóteles pontuava que a lei deve ser seguida para o interesse da pólis. Desrespeitá-la 

                                                 
1 SARTORI. Giovanni. A teoria da democracia revisitada: Volume I – o debate contemporâneo. Trad. Dinah de 
Abreu Azevedo e Rev. Téc. Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática. 1994. p. 05-16. Nas palavras do 
autor: “... devemos tomar cuidado para que a democracia não se reduza a uma simples armadilha verbal. O que 
testemunhamos nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial não foi exatamente a ascendência de um ideal 
comum que está aquecendo o coração da humanidade; testemunhamos, ao contrário, uma escalada sem 
precedentes de uma distorção terminológica e ideológica, cujo resultado final é iminentemente o 
obscurecimento.” p. 18.  
2 Ob. cit. p. 35-37 
3 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 4ª ed. São Paulo: Altas, 2014. pp. 37-38. Na verdade, os 
cidadãos da polis ateniense eram apenas os proprietários e homens livres, excluindo-se as mulheres, os escravos 
e os estrangeiros, cabendo aos sofistas a elite política por intermédio da persuasão a influência nos 
convencimentos dos demais cidadãos para tomada das decisões políticas (Cf. ob. cit. – p. 38). 
4 Idem, p. 45-46  
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significaria o desarranjo da organização política5.  

 Todavia, o engajamento do cidadão com o Estado era tão intenso sob essa ótica que 

praticamente deixava-se de observar seus interesses pessoais em detrimento das questões 

públicas, gerando uma deficiência econômica do Estado que tinha que confiscar a riqueza 

para compensar a falta de produção6. 

 Sartori destaca, inclusive, que “a democracia da Antiguidade estava fadada a ser 

destruída pela luta de classes entre os ricos e pobres por ter produzido um animal político em 

detrimento do homo economicus. A experiência grega gerou uma “cidadania total” que foi 

longe demais.”7   

 Uma das condições essenciais que impelia o cidadão grego a ter interesse na 

participação democrática e a valorizar a imposição da sua vontade na tentativa de influir na 

vida pública consistia na necessidade de preservar o Estado frente a presença concreta de 

inimigos externos, como povos bárbaros (não-helênicos) e outros Estados colidentes ou rivais 

e, assim, na proteção e no benefício que ele usufruía em face da higidez do Estado.   

 “O valor que o cidadão grego conferia à sua democracia estava preso, portanto, ao 

bem que ele almejava receber e que efetivamente recebia da parte do Estado. Tais condições 

faziam com que o cidadão da Grécia visse sempre no ordenamento estadual mais do que a 

complementação ou prolongamento da sua vida individual: visse no Estado o dado mesmo 

condicionante de toda a existência”8. 

 Assim é que, apenas posteriormente, a elaboração político-filosófica moderna passa a 

contemplar a tensão entre o Estado, como ente negativo, e o indivíduo, como ente positivo, 

mas, sobretudo, como forças distintas e polos antagônicos, com força nas ideia de Sócrates. 

 Com efeito, após o período absolutista, no qual o poder do Monarca era absoluto, 

indiscutível e Divino, é que se vê aflorar os ideais democráticos, sobretudo, por intermédio 

dos iluministas onde surge mais clara a ideia do contratualismo e dá suporte maior aos ideais 

democráticos9. 

 John Locke, intimamente ligado à revolução Gloriosa, aperfeiçoa o contrato social 

idealizado por Hobbes10, que permite ao homem a possibilidade livre de se unir a uma 

                                                 
5 Ibidem, p.79 
6 SARTORI. Giovanni. A teoria da democracia revisitada: Volume II – as questões clássicas. Trad. Dinah de 
Abreu Azevedo e Rev. Téc. Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática. 1994. p. 39 
7 Idem, p. 39 
8 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 289 
9 MASCARO, Alysson Leandro. Ob cit., p. 148-153 
10 Hobbes tem uma visão do Estado como uma estrutura consubstanciada em um poder nitidamente superior ao 
homem natural, portanto, incomparável a qualquer outra coisa. Esta ideia reforçava a visão absolutista do Estado 
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comunidade por intermédio de uma sociedade civil ou, por ele também denominada sociedade 

política, estabelecendo, ainda, três poderes distintos dessa sociedade, quais sejam: o 

legislativo, o executivo e o federativo e, para fazer frente ao absolutismo, estabelece que a 

divisão dos poderes é essencial para evitar a concentração nas mãos de apenas um deles, mas 

reconhece que o poder legislativo é o mais importante dos poderes pois é ele escolhido pela 

maioria e pode legislar para outrem11.  

 Por intermédio de Locke que o Estado de Direito se mostra mais evidente e, nas 

palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 

[....] Se as revoluções inglesas do século XVII conduziram à onipotência do 
Parlamento, a superioridade do Direito sobre qualquer Poder permaneceu na 
doutrina política. Isto é bem claro no famoso Segundo Tratado sobre o 
Governo, de John Locke, no qual está a ideia de que o Direito preexiste ao 
Estado (e o limita), como a de que a liberdade natural do indivíduo somente 
pode ser restringida pela lei (declarada, não criada, pelo Legislador), lei que 
deve ser igual para todos e há de ter sua aplicação sob o crivo de juízes 
independentes12. 

 

 O próprio Locke defendia que o poder político restará demonstrado na prerrogativa 

da elaboração de leis, e, contrariamente ao quanto defendido por Hobbes, vislumbra o poder 

absoluto como uma distorção no exercício do poder, especialmente pelo fato de que ao 

concordarem com o contrato social, o poder deve se preocupar em tutelar o bem maior da 

vida, qual seja: a propriedade13. 

 Numa análise mais refinada, Charles-Louis de Secondat (Montesquieu) 

desenvolve ideais e fórmulas políticas essenciais à concepção do ideal democrático. 

Essencialmente em sua obra “O Espírito das Leis”, Montesquieu pretendeu demonstrar a 

relação que deve existir entre as leis e as Constituições de cada espécie de governo, indicando 

princípios regentes de cada ordem jurídica14. Para o autor, existem três formas/espécies de 

governo a saber: 

  

                                                                                                                                                         
CF. HOBBES, Thomas. O Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de 
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, Claudia Berliner. São Paulo, Martins Fontes, 2003). 
11 MASCARO, Alysson Leandro. Ob cit., p. 173-178 
12 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 11 
13 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e os 
fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magna Lopes e Marina Lobo da Silva. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1999. p. 
14 MONTESQUIEU, Carles Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
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(i) republicano: neste o poder soberano é exercido por parte do povo, ou por todo ele 

de forma conjunta. O princípio da república, para Montesquieu, será a virtude cidadã 

dentre do cenário político. 

(ii) monárquico: entende-se como o governo que, embora exercido por uma única 

pessoa, é regido por leis fixas e definidas. Aqui, dirá o autor, o princípio que o regerá 

será a honra, aqui entendida em seu caráter individual, uma vez que a ação dos 

governados se dirigirá a alcançar o bem comum, mas sempre em direção aos seus 

interesses particulares. 

(iii) despótico: este é o governo exercido por uma única pessoa, que, sem lei e regras 

definidas, impõe a sua vontade pela força. O princípio que o regerá, por sua vez, é o 

temor15. 

 

 Ao tratar especificamente sobre a representação política no governo 

democrático, contudo, é que Montesquieu trará um dos elementos centrais de sustentáculo do 

ideal democrático, qual seja, a necessidade de participação ativa do povo na tomada das 

decisões, especialmente no momento de escolha dos representantes que exerceriam as funções 

de governo. 

Outro grande autor cujas contribuições histórico-filosóficas foram essenciais não 

apenas para o desenvolvimento e maturação do ideal democrático, mas também para a própria 

ideia de exercício da vontade geral, foi Jean Jacques Rousseau. Em sua obra “O Contrato 

Social”, muito embora defenda que a democracia seria algo praticamente inalcançável, já que 

se faria necessária a participação de todos os cidadãos no polo decisional16, Rousseau dá 

evidências de que o democrático era a forma de governo que mais apreciava: 

 

Teria desejado nascer em um país onde o soberano e o povo pudessem ter 
apenas um único e mesmo interesse, para que todos os movimentos da 
máquina se dirigissem sempre para a felicidade de todos. Não sendo isto 
possível, a menos que povo e soberano fossem uma só pessoa, conclui-se 
que eu desejaria ter nascido sob um governo democrático sabiamente 
constituído17. 

 

 E esse também é o entendimento de Juan Ramón Capella que, sob uma outra visão 

filosófica, entende ser democracia: 
                                                 
15 Idem, p. 19 
16 Rousseau era manifestamente contrário à ideia de representação política, uma vez que no seu entender, é 
impossível representar a vontade geral senão por si mesma (CF. ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato social. 
Tradução: Antonio de Pádua Danise. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996). 
17 Idem, p. 31 
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[...] em termos substanciais e não ideológico-formais, significa autogoverno 
das populações pelas populações mesmas, sem que seus “delegados” ou 
“representantes” possam sobrepor sua própria vontade ou conveniência à dos 
indivíduos e sem que essas necessidades comuns hajam de ser sacrificadas 
às que não o são18. 

 

Fincadas as bases histórico-filosóficas do desenvolvimento da democracia no limiar 

dos séculos, passa-se a analisá-la sob o estágio atual de seu desenvolvimento. 

O melhor destaque de democracia na atualidade é de Abraham Lincoln, segundo o 

qual democracia significava pura e simplesmente como “o governo do povo, pelo povo e para 

o povo.”19 

Assis Brasil, por sua vez, considera democracia como a possibilidade de o povo fazer 

parte efetiva na elaboração das leis e na escolha dos funcionários que têm de executá-las e 

administrar a coisa pública.20 

Na visão de Michel Temer, por sua vez, o respeito às normas pelos cidadãos, 

principalmente aquelas que visam assegurar as liberdades individuais, é essencial para que se 

construa o Estado de Direito, e, mais especificamente, possa preservar o ideal democrático.21  

Manoel Gonçalves Ferreira Filho traz, inclusive, várias interpretações para a 

expressão “Estado de Direito” e, dentre elas, pontua que é “todo aquele que comanda por 

meio de leis, independentemente do conteúdo justo ou não dessas leis.”22 Mas ressalva o 

autor, ao referir-se à Constituição Brasileira, que “certamente a intenção do constituinte ao 

referir-se Estado Democrático de Direito foi a de mostrar que ele não pretende o Brasil seja 

regido por leis formais que violem eventualmente os princípios fundamentais da 

democracia.”23  

                                                 
18 CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Tradução de Lédio Rosa de Andrade e Têmis  Correia Soares. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 1998. pp. 68-69 
19LINCOLN, Abrahan. Discurso de Gettysburg. Disponível em: 
<http://www.recantodasletras.com.br/discursos/534189>  Acessado em: 06, junho. 2017. 
20 ASSIS BRASIL, Joaquim Francisco. Democracia representativa: do voto e do modo de votar. Rio de Janeiro. 
4ª ed. 1931. p.15. O autor faz a ressalva por esse conceito que a democracia não pode ser considerada como o 
governo da maioria, mas sim o governo eleito pelo povo para aplicação das leis. 
21 Nas palavras do autor: “A construção do Estado de Direito, vital para a preservação da democracia, requer que 
os cidadãos se façam respeitar, de acordo com o princípio de que a liberdade de um termina onde começa a 
liberdade do outro, e respeitem as leis e as normas estabelecidas. Sob o império da ordem e da justiça, é possível 
construir-se o Estado. Porque um Estado é a união de um conjunto de homens sob as leis do direito. Sob o 
império da cidadania, é possível construir-se uma Nação. Cidadãos livres e iguais, agindo dentro das leis, fazem 
o Estado aproximar-se da Nação” (CF. TEMER, Michel. Democracia e cidadania. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2006. p. 18). 
22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. Vol. 1, arts. 1º a 103, 
3ª ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 18.  
23 Idem, p.18. 
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Claudio Lembo, também, pontua que: “O Estado de Direito gera a certeza do Direito 

ou a segurança do Direito. Ambos os conceitos são inerentes ao Estado contemporâneo, que 

preserva as relações intersubjetivas, inerentes às formas capitalistas de economia.”24 

Vê-se, portanto, que a democracia e o Estado de Direito estão entrelaçados e 

permitem dar efetividade à cidadania plena. 

E, por certo, no momento em que a democracia é formada pela cidadania, não se 

pode considerá-la de modo estanque, mas plasmável ao momento e à cultura do povo que a 

pratica25, razão porque a cidadania atual reclama não somente os direitos políticos negativos, 

mas a indispensável participação nas decisões políticas no exercício da democracia26. 

Nesse diapasão, Monica Herman Salen Caggiano destaca que: 

 

[...] En el mundo actual, ya em pleno siglo XXI, la ciudadanía no se 
conforma com desempeñar el mero papel de elector. La democracia impone 
más. Sensible y exigente, requiere mecanismos de participación por su 
carácter de control y de continuo seguimiento, fenómeno que viene 
propagándose com la expansión de sus instrumentos y su ejercicio continuo. 
No obstante, el sugragio el veredicto de las urnas la gran conquista del homo 
politicus, se mantiene em el pedestal de fator de legitimación de la 
democracia y del ejercicio del poder.27  

 

Com efeito, o termo “democracia” domina com tamanha força cognitiva a linguagem 

política, que a maior parte dos governos, sociedades ou Estados se auto observam como 

democráticos, a ponto de, por vezes, tomar conceitos tão diversos que reste esvaziado o seu 

real significado. Assim, as lições indigitadas demonstram que por uma noção puramente 

conceitual torna-se impreciso definir o que é a democracia. Neste sentido, alguns autores 

como Noberto Bobbio, Robert Dahl, Lijhphart e Monica Herman Salem Caggiano, optam por 

uma descrição analítica/procedimental do fenômeno, ou seja, constatar-se-á uma democracia 

sempre que verificada a existência de certos elementos essenciais. 

                                                 
24 LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. Barueri, SP: Manole. 2007. p. 155. 
25 Luiz Pinto Ferreira também destaca que “a democracia não é uma doutrina imobilizada, petrificada em um 
dogma eterno, nem tampouco uma forma histórica imutável, porém um sistema de ideias e uma instituição que 
se retificam constantemente com o progresso ético e científico da humanidade” (Cf. PINTO FERREIRA, Luiz. 
Princípios gerais do direito constitucional moderno. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 195).   
26 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. Vol. 1, arts. 1º a 103, 
3ª ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 19. 
27“No mundo atual, já em pleno século XXI, a cidadania não se conforma com desempenhar o mero papel de 
eleitor. A democracia impõe mais. Sensível e exigente, requer mecanismos de participação por seu caráter de 
controle e de contínuo seguimento, fenômeno que vem propagando-se com a expansão de seus instrumentos e 
seu exercício contínuo. Não obstante, o sufrágio o veredito das urnas a grande conquista do homo politicus, se 
mantém no pedestal de fator de legitimação da democracia e do exercício do poder” (In Lembo, Claudio 
(coord.); CAGGIANO, Monica Herman S. (org.). Traducción de Laura Criado Sánchez. Culturalismo Jurídico. 
Comportamiento Electoral. Barueri: Manole, 2010. p. XIII. Tradução Livre). 
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Nesse diapasão, portanto, pautando-se sob uma visão procedimental, Noberto Bobbio 

defende a existência de 9 fatores/indicadores da presença democrática a saber: 

 

(1) o órgão político máximo, a quem é assinalada a função legislativa, deve 
ser composto de membros direta ou indiretamente eleitos pelo povo, em 
eleições de primeiro ou segundo grau; (2) junto do supremo órgão legislativo 
deverá haver outras instituições com dirigentes eleitos, como os órgãos da 
administração local ou o chefe do Estado (como acontece nas repúblicas); 
(3) todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de 
raça, de religião, de censo e possivelmente de sexo, devem ser eleitores; (4) 
todos os eleitores devem ter voto igual; (5) todos os eleitores devem ser 
livres em votar segundo a própria opinião formada o mais livremente 
possível, isto é, numa disputa livre de partidos políticos que lutam pela 
formação de uma representação nacional; (6) devem ser livres também no 
sentido em que devem ser postos em condição de ter reais alternativas (o que 
exclui como democrática qualquer eleição de lista única ou bloqueada); (7) 
tanto para as eleições de representantes como para as decisões do órgão 
político supremo vale o princípio da maioria numérica, se bem que podem 
ser estabelecidas várias formas de maioria segundo critérios de oportunidade 
não definidos de uma vez para sempre; (8) nenhuma decisão tomada por 
maioria deve limitar os direitos da minoria, de um modo especial o direito de 
tornar-se maioria, em paridade de condições; (9) o órgão do Governo deve 
gozar de confiança do Parlamento ou do chefe do poder executivo, por sua 
vez eleito pelo povo.28  
 
 

Monica Herman Salem Caggiano estabelece 8 critérios para identificação da 

presença democrática em determinado ordenamento jurídico, sendo estes 1) a liberdade de 

associação (ativa e passiva); 2) a liberdade de expressão; 3) o direito de voto; 4) a 

possibilidade de candidatar-se a cargos públicos; 5) o direito dos líderes políticos para disputa 

do apoio popular; 6) fontes alternativas de informação; 7) eleições dotadas de liberdade e 

competição; e 8) instituições fortes para garantia da política governamental. Para a 

mencionada autora, estes elementos são essenciais na medida em que conformam e garantem 

a atribuição da responsiveness 29 30. 

                                                 
28 BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. 2 ed. Brasília: Ed. da UNB, 1986, p. 327. 
29 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Democracia X Constitucionalismo: um navio à deriva? Cadernos de 
Pós-Graduação em Direito: estudos e documentos de trabalho, Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de 
Direito da USP. São Paulo, n.1, 2011. pp. 05-23 
30 Conforme indicam Bruno Lorencini e Wagner Gundim, “por responsiveness entende-se uma específica 
qualidade do instituto da representação política e, por conseguinte, da democracia representativa. Trata-se de um 
atributo concernente ao grau de aproximação entre a vontade do eleitor e as políticas adotadas pelos governantes. 
[...] Em suma, responsiveness é um mecanismos de qualidade da democracia, razão pela qual deve ser um 
objetivo, em qualquer regime político representativo, aumentar sua presença até um grau ótimo (CF. 
LORENCINI, Bruno César. GUNDIM, Wagner Wilson Deiró. O recall e sua viabilidade como solução ao 
Brasil. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 33, n. 1: 373-406, jan./jun. 2017, pp. 
377-378). 



20 
 

 

Para Robert Dahl, além de estabelecer alguns critérios (que estão incorporados pela 

leitura de Monica Herman acima apresentada), defende a existência de uma fórmula que 

averigua o grau de “densidade democrática”, a qual é composta essencialmente pelos 

elementos de oposição e grau de participação política. Vale dizer, quanto maiores os graus de 

oposição e participação política, maior será o grau democrático atingido por determinado 

Estado, e a contrário sensu, quanto menores os níveis de oposição e participação, menor será a 

densidade democrática alcançada31. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho acrescenta a esses requisitos garantias de natureza 

jurídica como “constituição rígida, com o devido controle de constitucionalidade, a divisão 

de poder e a proteção dos direitos fundamentais”32 que, na verdade, são elementos do Estado 

de Direito 

Essas questões estão subsumidas ao Estado Democrático de Direito e a ideia de 

representação dos filiados na atividade do partido, dentro do processo democrático do país, 

permitindo, dessa maneira o fortalecimento da democracia e da cidadania nos moldes 

pretendidos pela Constituição Federal de 1988. 

As lições trazidas acerca dos caracteres da democracia são relevantes para a 

compreensão da presente pesquisa, na medida em que a análise da representação cidadã 

popular, e posteriormente, de suas crises, bem como do que se entende por democracia 

partidária, dependem da fixação do conceito preliminar do que se entende por democracia e 

como identificá-la dentro do ordenamento jurídico de determinado país. Afinal, a democracia 

não representa um conceito abstrato, mas somente se efetiva no campo da práxis, o que, nas 

palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 

A construção de uma Democracia é obra sempre de pragmatismo e não de 
utopismo ou dogmatismo. A procura do absoluto, do ideal sem jaça é, sem 
dúvida, a inspiração que move os homens, apelando a seu idealismo. A obra 
que permanece, porém, é a que impregna de realismo a antevisão idealista.  
Para cada tempo, em cada lugar, existe um grau possível de Democracia. É 
esse grau fruto de inúmeros fatores que se resumem, em geral, no 
desenvolvimento em seu tríplice aspecto: político, econômico e social. 
[...] É de ver, por outro lado, que esse modelo não há de ser estático. Ao 
contrário, mudando as condições em razão do desenvolvimento, deverá 
também adaptar-se, incorporando sempre que for o caso, um grau maior de 
Democracia.33 

  

                                                 
31 DAHL, Robert A. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 2005. 
32 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
33 (o destaque é do autor). 
33 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Sete vezes democracia. São Paulo. Convívio, 1977. pp. 36-37. 
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 Importante salientar que a preocupação aqui será especificamente, como se verá 

adiante, na análise da democracia social, como classifica Sartori, “pois o futuro democrático 

de uma democracia depende da convertibilidade das maiorias em minorias e, inversamente, 

das minorias em maiorias”34.   

 A próxima tarefa, portanto, será enfrentar os contornos da representação popular e o 

seu desenvolvimento histórico-filosófico no limiar dos séculos para uma elucidação mais 

clarividente dos distúrbios da democracia atual no contexto brasileiro. 

 

1.1 Cidadania, Representação Popular e Formas de Participação Direta. 

  

 Pensar no universo democrático significa reconhecer a sua existência mediante a 

reunião do ente microcósmico: o cidadão. 

 Jorge Miranda define cidadãos como “os membros do Estado, da Civitas, os 

destinatários da ordem jurídica estatal, os sujeitos e os súbditos do poder.”35 

 Por certo que existem vários outros sistemas não democráticos fundidos na 

existência do povo até para lhe conferir validade formal. 

 Mas é no regime puramente democrático que a cidadania é exercida na sua plenitude. 

Significa dizer que não há como reconhecer a existência e validade da democracia sem o 

efetivo reconhecimento do cidadão livre que a compõe, com os seus respectivos direitos e 

deveres, de modo que estão estritamente ligados um ao outro. 

 O exercício da cidadania remonta à Grécia Antiga (500 AC), quando implantada a 

democracia Ateniense por intermédio das reformas de Clístenes, onde havia a participação 

direta do cidadão36. 

 Por certo que não era qualquer pessoa que podia ser considerada cidadã. Na verdade 

                                                 
34 SARTORI. Giovanni. A teoria da democracia revisitada: Volume I – o debate contemporâneo. Trad. Dinah de 
Abreu Azevedo e Rev. Téc. Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática. 1994. p. 45. Sartori classifica a 
democracia social, ao lado das democracias industrial e econômica, como elementos basilares para a realização 
da democracia política e especifica que a democracia social é “uma sociedade cujo ethos requer que seus 
membros se concebam como seres socialmente iguais. 
 O rótulo de democracia social também se aplica, em consequência, à rede de democracias primárias – 
pequenas comunidades e organizações voluntárias – que podem florescer por toda a sociedade, proporcionando 
assim a infraestrutura e a coluna vertebral social da superestrutura política. Uma sociedade multigrupal em que a 
unidade “grupo” consiste de grupos democraticamente estruturados qualifica-se também como democracia 
social. [...] O elemento característico de uma democracia social não é apenas sua existência no plano social, 
como também, e muito mais sua espontaneidade, sua natureza endógena.” (p. 24-28).  A importância dessa 
classificação é que a análise da democracia intrapartidária deve residir na estruturação da democracia social 
para a plena realização da democracia política. 
35 MIRANDA, Jorge. Teoria do esatado e da constituição. Coimbra. Coimbra Editora. 2002. P. 300 
36 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
03-05  
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o critério era o ius sanguinis, com excepcionalidade de concessão deliberada pela Assembleia 

a quem não contava com o requisito natural37.  

 A democracia participativa direta de Atenas era possível em razão do número 

reduzido de cidadãos, onde cada um destes podia participar com direito a voto nas 

assembleias para tomada de decisões políticas fundamentais38. 

 Por certo que o modelo de participação direta do cidadão nas tomadas de decisões do 

Estado acabou por se esgotar ante a impossibilidade de efetiva participação de todos, de modo 

que o modelo democrático Ateniense viu-se no ostracismo por longo período, salvo raríssimas 

exceções39. 

 A expansão da sociedade e consequentemente da cidadania consagraram-se como o 

fator decisivo à diversidade na concepção de seleção por sorteio dos representantes do povo 

que preponderava em Atenas.  

Não havia mais como se sustentar o modo de governabilidade em hasta pública, com 

a participação de todos os cidadãos, pois, como lembrado por Beçak 40, as cidades europeias 

já haviam se tornado grandes em população, Londres contando com quase um milhão de 

habitantes e Paris com mais de meio milhão. 

Como dito por Assis Brasil41, o governo do plebiscito, das grandes reuniões em 

assembleias deliberativas, não se mostrava mais sábio frente o complexo organismo político e 

social das repúblicas. Ainda que defeitos pudessem existir em relação à democracia e ao voto, 

para ela não há outro instrumento mais fecundo a seu serviço. “O voto, que constitue o 

instrumento da escolha, não é somente útil, apesar dos seus defeitos; é também necessário”. 

De modo que, continua o autor, o povo, na competência dada pelo ambiente democrático ao 

exercício de suas funções públicas, não é chamado a deliberar sobre qualquer lei sociológica, 

não obstante teça influências em maior ou menor grau a partir de seus movimentos sociais, 

mas simplesmente sobre a escolha de seus representantes. 

 Aí que surge o modelo de democracia representativa na revolução Inglesa de 1688, 

onde o povo passa a ser representado na Câmara dos Comum, com repercussão intensa na 

França, consagrando o modelo de democracia representativa nos escólios de Montesquieu, 

recomendando que o poder legislativo fosse representado por duas casas, sendo uma delas 
                                                 
37 Idem, p. 05 
38 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Sete vezes democracia. São Paulo. Convívio, 1977, p. 43 
39 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
09. O autor ressalva o exercício na democracia nesse período moderno em alguns poucos vales da Suíça, onde 
“mini Estados”, de pequeníssima população e território exíguo, a vivenciavam” 
40 BEÇAK, Rubens. Democracia: hegemonia e aperfeiçoamento. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 20. 
41 ASSIS BRASIL, Joaquim Francisco de. Democracia representativa: do voto e do modo de votar. 4ª ed., Rio 
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1931. pp. 18-26. 
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representativa do povo42. 

 Mas é por intermédio de Emmanuel-Joseph Sieyès que a representação popular 

ganha o status de mandato, mas sem qualquer vinculação com o grupo que elege o seu 

representante, mas sim com os interesses da soberania do Estado. Significa dizer que o 

mandatário não está vinculado aos interesses do mandante, mas sim aos interesses soberanos 

da nação43. 

 Com efeito, o termo “representação” recebeu acepções antagônicas entre os 

publicistas alinhados a posições ideológicas diversas, durante o desenvolvimento histórico do 

ideal democrático, que estiveram vinculadas tanto ao conceito de “duplicidade” como a ideia 

de “identidade” no que tange a ação e interveniência do representante em face da vontade 

original do representado.  

 Assim é que, nas origens do sistema representativo, no século XVIII, as diversas 

posições teóricas que, na França e na Inglaterra, sedimentaram as raízes do Estado liberal, do 

moderno sistema representativo e da hegemonia da classe burguesa tinham como fundamento 

a ideia de “duplicidade”, segundo a qual o representante era tomado politicamente como 

depositário da soberania e, assim, pessoa com vontade distinta daquela do representado, bem 

como portadora de iniciativa e poder criador autônomos e independentes, na expressão dos 

quais simbolizava o querer da nação. A ideia central desse sistema de pensamento, portanto, 

estava ancorada na independência do representante em face do eleitor. 

 Segundo Bonavides, John Mill, dentre os autores políticos de língua inglesa, é um 

dos primeiros que defendem essa posição, no sentido de que, após as eleições, os deputados 

deixariam de ser responsáveis pelos eleitores, pensamento também sustentado por por 

Algernon Sidney, em 1698, e reforçado, ainda, por Blackstone e Buke, no século XVIII.44 

(Bonavides, p. 220). 

 Nesse passo, a doutrina francesa, capitaneada por Montesquieu, aperfeiçoou e 

reforçou a defesa do sistema representativo, com base na ideia de que o povo seria incapaz 

politicamente de debater e gerir os negócios públicos, de modo que o representante deveria 

seguir apenas uma instrução geral trazida pelo povo, a partir da qual ele expressaria a sua 

vontade em nome da nação, vez que a sua capacitação para tanto teria sido chancelada pelos 

próprios eleitores.   

 Esse é o pensamento que se extrai claramente do testemunho de Sieyès, no final do 

                                                 
42 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Sete vezes democracia. São Paulo. Convívio, 1977, p. 45 
43 CAGGIANO, MONICA Herman Salem. Sistemas eleitorais x representação política. São Paulo: Centro 
Gráfico do Senado Federal, 1987, p. 17 
44 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 220 
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século XVIII, durante a Assembleia Constituinte: “É para a utilidade comum que os cidadãos 

nomeiam representantes, bem mais aptos que eles próprios a conhecerem o interesse geral e a 

interpretar a sua própria vontade”. E, ainda: “se os cidadãos ditassem a sua própria vontade, já 

não se trataria de estado representativo, mas de Estado democrático”45.  

 Assim, a doutrina do sistema representativo nos moldes do Estado liberal, com base 

na ideia de “duplicidade”, estava ancorada na existência de duas vontades legítimas e distintas 

que atuavam no sistema representativo: os anseios do cidadão concebido como incapaz de 

atuar no exercício imediato do poder e, assim, de avaliar e decidir os rumos da vida pública a 

seu próprio interesse, por um lado, e a vontade ilustrada, superior e politicamente 

independente do representante, na defesa daquilo que ele julgar favorável aos eleitores, tudo a 

assegurar a independência do representante.  

 É de se ressaltar, do ponto de vista social, que o sistema representativo associado ao 

conceito de dualidade de vontades estava inserido em um contexto político-social 

aristocrático e, em razão de tanto, revelava uma visão hierarquizante e seletiva da sociedade, 

segundo a qual os extratos sociais inferiores da população deveriam ser mantidos, a todo 

custo, alheios ao exercício direto do poder em face da sua intrínseca incapacidade de 

examinar e decidir em seu favor. 

 De toda sorte, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, a doutrina da plena autonomia 

representativa com base da ideia de dualidade se institucionalizou nas diversas cartas 

constitucionais nascentes do continente europeu, até que, no século seguinte, passou a 

apresentar sinais de superação no direito positivo, por meio da presença de normas 

conflitantes àquele sistema de pensamento. 

 A título de exemplo, é possível citar a Constituição de Weimar (1919), bem como a 

Constituição brasileira de 1967 e a Emenda constitucional de 1969, que introduziram a 

previsão de mecanismos de democracia semidireta, bem como o movimento de restrição de 

imunidades parlamentares, a introdução de mecanismos de disciplina partidária, bem como 

sanções que previam, inclusive, a perda do mandato, mecanismos constitucionais que 

claramente se destinavam a limitar a atuação do representante e, assim, abalaram as matizes 

da doutrina liberal da máxima liberdade de representação. 

 Nesse contexto, foram lançadas as bases para a construção de um novo ponto de 

vista sobre a representação, baseado no conceito de “identidade” de vontades com clara 

inspiração teórica nas ideias políticas de Rousseau. Nesse sentido, a despeito do ceticismo 

                                                 
45 Idem, p. 221 e 222.  



25 
 

 

revelado pelo filósofo político francês em torno da efetivação da democracia46, por certo que 

ele propõe, como melhor solução democrática politicamente possível, a associação entre 

cidadãos a compor uma força coletiva ou um corpo político soberano que participe da 

autoridade política e, também, esteja subjugado às normas. 

 Posicionando-se de modo severamente contrário a teoria da representação, Rousseau 

atribui uma importância central à soberania exercida pelo povo, por meio de uma vontade 

geral e única que conduza o corpo político ao bem comum, em uma acepção diametralmente 

oposta àquela sustentada pela doutrina da representação de matiz liberal.  

 Nas palavras do filósofo: 

 A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não 
pode ser alienada; consiste ela essencialmente na vontade geral e a vontade 
não se representa: ou é ela mesma ou é algo diferente; não há meio termo. 
Os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes, eles não 
são senão comissários; nada podem concluir em definitivo. Toda lei que o 
povo não haja pessoalmente ratificado é nula, não é lei. O povo inglês cuida 
que é livre, mas se engana bastante, pois unicamente o é quando elege os 
membros do parlamento: tanto que os elege, é escravo, não é nada47. 

 

 E, continua: “Limito-me apenas a dizer as razões por que os povos modernos, que se 

crêem livres tem representantes e por que os povos antigos não os tinham. Seja como for, na 

ocasião em que um povo institui representantes, ele já não é livre deixa de existir”48.  

 As críticas do autor ao sistema representativo apenas se amenizam em face das 

dificuldades reconhecidas por ele de se efetivar a participação direta e soberana dos cidadãos 

em todas as decisões políticas, frente às dimensões e às necessidades de organização do 

Estado.  Nesta esteira também esclarece Reis49: 

 

A representação moderna surgiu como decorrência da amplitude territorial e 
demográfica nos Estados Nacionais, que inviabilizava a consulta direta à 
totalidade do povo para a tomada de decisões de interesse geral. A eleição de 
representantes atende, assim, num primeiro momento, à necessidade de 
reunir em um mesmo fórum de diálogo (o Parlamento) as representações dos 
diversos segmentos da nação. 
 
 

 Assim é que o filósofo passa a elaborar uma distinção entre a representação no poder 

                                                 
46 Com efeito, na obra Contrato Social, Rousseau afirma: A tomar o termo em sua acepção rigorosa, jamais 
houve, jamais haverá verdadeira democracia. (...) Se houvesse um povo de deuses, esse povo se governaria 
democraticamente. Um governo tão perfeito não convém aos seres humanos” (citação Rousseau por Bonavides 
p. 227). 
47 Rousseau por Bonavides, p. 229.  
48 Rousseau por Bonavides, p. 229. 
49 REIS, Márlon J. Direito Eleitoral Brasileiro. Brasília. Ed. Alummus. 2012. p. 67. 
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legislativo e no poder executivo, segundo a qual apenas no último âmbito que toca a aplicação 

da norma o povo poderia ser representado, ao passo que na esfera legislativa seria 

imprescindível que o próprio povo emanasse a sua vontade e não fosse representado no 

processo de elaboração da lei.  

  Por tais razões, o autor observa a representação legislativa como um dos maiores 

inconvenientes dos grandes Estados para efetivação plena do poder soberano do povo e, 

ainda, atribui à existência das assembleias a causa da corrupção entre os legisladores, para 

controle da qual seria recomenda que os mandatos dos representantes sejam curtos, que eles 

sejam renovados com frequência e, também, que estes atuem de modo fiel e submisso às 

determinações dos seus constituintes, para quem, ainda, devem justificar os seus atos e opções 

políticas feitas em assembleia50.  

 Assim, a doutrina da soberania popular, inspirada nas ideias de Rousseau, ao 

valorizar a vontade popular se harmonia às teses de igualitarismo democrático, que, em um 

contexto de ascensão política da classe trabalhadora, de pressão de ideólogos socialistas e 

queda do prestígio político da burguesia, lançaram as bases para a mudança de concepção em 

relação ao sistema representativo.  

 Neste passo, o modelo de cunho aristocrático presente no século XIX acaba por ser 

superado por uma concepção democrática, que tinha como mote a soberania popular e, assim, 

pela busca de uma identidade entre a vontade dos governantes e a vontade dos governados, 

por meio de um mandato imperativo em que os parlamentares estariam adstritos às 

determinações soberanas dos constituintes do seu poder representativo, sem qualquer 

distinção social e hierárquica  entre estes dois grupos, com vistas a compor um corpo político 

único.   

 Contudo, Paulo Bonavides destaca a ilusão representativa criada em torno do 

princípio da identidade e, assim, identifica a presença de um paradoxal antagonismo entre a 

imperatividade do mandato na doutrina da identidade e soberania popular e o sufrágio 

universal, porquanto a vontade una e soberana do povo, tal como idealizada por Rousseau, 

deu lugar na sociedade de massas atual pela conjugação de interesses econômicos, políticos e 

sociais antagônicos e disputantes de partidos políticos e grupos de pressão, formados pela 

atuação de uma minoria tecnocrática51, contexto que não se coaduna com um sistema 

representativo de índole totalmente popular.  

  Soma-se a este cenário a própria abdicação de vontade por parte do cidadão, em 

                                                 
50 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 230. 
51 Idem, p. 233 
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face da alienação decorrente das mudanças sociais e do novo estilo de vida advindo da 

sociedade industrial do século XIX, de modo que a tradução contemporânea do princípio da 

identidade acabou se restringindo a vinculação entre a vontade prevalecente dos diversos 

grupos de interesse na sociedade democrática e a vontade dos representantes.  

 Deste modo, o mandato impositivo com base na soberania e vontade dos 

representados dá lugar ao mandato de natureza partidária, mais adequado a um contexto de 

conciliação entre a autonomia do representante, por um lado, e o seu atrelamento e obediência 

às causas partidárias nas quais estava engajado no momento em que o poder político foi a ele 

constituído, por outro, por meio de medidas que fomentem, por exemplo, a vinculação do 

representante ao partido.  

 Nesse sentido, a atualização do conceito de “vontade geral do povo” em vontade dos 

grupos de pressão, na medida dos interesses destes revelou a insuficiência do modelo 

representativo tradicional, em substituição ao qual houve o arranjo de técnicas representativas 

diferentes, como o sistema de representação proporcional vinculado à base geográfica, 

seguido à técnica da representação profissional de inspiração nos grupos de organização 

corporativa da Idade Média e, por fim, a contemporânea organização política de interesses 

sociais por meio da organização dos cidadãos em grupos de pressão. 

 Assim, os partidos políticos sedimentaram a sua participação na estrutura de poder 

como elo entre os diversos grupos de interesses sociais e os seus representantes constituídos, 

por intermédio do mandato outorgado pelo cidadão ao seu representante, pelo voto52. Isso 

porque, na democracia indireta, o povo, na condição de titular do poder político, delega esse 

poder a candidatos eleitos pelo voto para que sejam representantes de toda a população, por 

determinado período.  

 Portanto, a democracia representativa apresenta caráter indireto – vez que o poder 

político é exercido diretamente apenas pelos representantes do povo -  e natureza periódica, 

que determina que as eleições e mandatos obedeçam a determinado intervalo temporal. 

 Importante destacar, sob este aspecto, que o exercício da cidadania na atualidade 

deve ser concebido sob uma ótica mais ampla que o conceito contemporâneo de democracia 

                                                 
52 DUVERGER, Maurice; Trad. De Cristiano Monteiro Oiticica; rev. técnica de Gilberto Velho. Os partidos 
políticos 2ª ed. – Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Universidade de Brasília, 1980, p. 20. Nas palavras do autor: 
“Em seu conjunto, o desenvolvimento dos partidos políticos parece associado ao da democracia, isto é, à 
extensão do sufrágio popular e das prerrogativas parlamentares. Quanto mais as assembleias políticas vêem 
desenvolver-se suas funções e sua independência, tanto mais os seus membros se ressentem da necessidade de se 
agruparem por afinidades a fim de agirem de comum acordo; quanto mais o direito de voto se estende e se 
multiplica, tanto mais se torna necessário enquadrar os eleitores por comitês capazes de tornar conhecidos os 
candidatos e de canalizar os sufrágios em sua direção. O nascimento dos partidos encontra-se, portanto, ligado 
ao dos grupos parlamentares e comitês eleitorais.” 
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indireta. 

 Na visão de Hanna Fenichel Pitkin:  

 

[...] para todas as formas de liberalismo existe, no final, algo como um 
interesse público objetivo, que deve de alguma maneira incluir e abarcar o 
verdadeiro interesse próprio de longo alcance de cada um. Dessa forma, 
apesar das alegações em contrário dos utilitaristas, cada indivíduo não é o 
melhor juiz do seu próprio interesse. Na verdade, se o julgamento do 
interesse fosse verdadeiramente subjetivo e pessoal a cada indivíduo, uma 
representação significativa seria impossível.54 
 

Todavia, a despeito da patente importância dos partidos políticos na estrutura 

democrática representativa, não é incorreto dizer que a representação popular tem se afastado 

do seu ideal pelo fato de que a prevalência da importância do parlamento na tomada de 

decisões do poder tem levado o cidadão a um certo conflito com seus representantes, 

sobretudo pelo distanciamento dos parlamentares com as diretrizes partidárias em detrimento 

de interesses outros que divergem da intenção do voto.  

Importante, nesse aspecto, trazer a crítica de José Murilo de Carvalho sobre a crise 

de representação:  

 

A ausência de ampla organização autônoma da sociedade faz com que os 
interesses corporativos consigam prevalecer. A representação política não 
funciona para resolver os grandes problemas da maior parte da população. O 
papel dos legisladores reduz-se, para maioria dos votantes, ao de 
intermediário de favores pessoais perante o Executivo. O eleitor vota no 
deputado em troca de promessas de favores pessoais; o deputado apoia o 
governo em troca de cargos e verbas para distribuir entre seus eleitores. 
Cria-se uma esquizofrenia política: os eleitores desprezam s políticos, mas 
continuam votando neles na esperança de benefícios pessoais.55 

 

A existência de uma fraca vinculação ou, até mesmo, de uma desvinculação entre a 

atuação do representante e a vontade popular também é apontada pela doutrina como 

elemento que indica a crise no modelo representativo brasileiro. Nesse sentido, observa Karla 

Manfredini: 

 
O que tem se vivenciado no Brasil é a crise desse modelo. Os representantes 
já não representam o povo; este, por sua vez, já não se interessa pelos 
assuntos políticos. O número de partidos cresce, mas as ideologias 

                                                 
54 PITKIN, Hanna Fenichel. Representação: palavras, instituições e ideias. Lua Nova, São Paulo, n. 67: p.15-47, 
2006. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a03n67>. Acesso em 
08, junho.  2017.  <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452006000200003>.  
55 CARVALHO, José Murilo. Cidadania no brasil: o longo caminho. 19ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015, p. 223 



29 
 

 

continuam as mesmas, e, o poder legislativo ainda não logrou sua 
independência, continua a operar com preponderância do executivo. 56 

 

Com efeito, esta crise de representação é vista por diversos autores como parte das 

dificuldades de estabilização e consolidação das democracias na América Latina, inclusive no 

Brasil, processo que se desenvolve em duas fases, a primeira delas marcada pela transição do 

regime autoritário e pela redemocratização, com a recriação das instituições poliárquicas e a 

segunda fase representada pela consolidação do regime democrático, etapa em que se observa 

o funcionamento efetivo das instituições democráticas57.   

Guilhermo O’Donnel analisa a transição dos regimes autoritários na América Latina 

e destaca os óbices que os governos democraticamente eleitos encontram para efetivar a 

democratização nos seus respectivos países: 

 

Não se trata só de saber o que é o que o estado é, mas também para que e 
para quem – ou, dito de maneira equivalente, para que nação (ou povo) – é 
e deveria ser esse estado nas presentes circunstancias da América Latina; 
isto é, quando fizemos a realização importantíssima de conquistar um regime 
democrático, mas quando na maioria de nossos países este regime pouco ou 
nada consegue expandir-se na direção da democratização da sociedade e do 
próprio estado. Isto é grave por si mesmo e porque, a médio e longo prazo, 
afeta à qualidade de uma democracia e à sobrevivência do próprio regime58. 
 

Esse também é o âmbito de preocupações em que diferentes estudos empíricos de 

ciência política se situam, ao investigar e analisar as percepções da população sobre a 

democracia brasileira e, assim, a confiança nas instituições democráticas, bem como verificar 

os níveis de satisfação com o seu funcionamento, observando-se o grau de apoio da sociedade 

brasileira à democracia. 

Dentre eles, é possível citar o Latinobarómetro, um estudo de opinião pública que 

aplicou cerca de 20.000 entrevistas em 18 países da América Latina, representando mais de 

600 milhões de habitantes, cujos dados são periodicamente produzidos, sistematizados e 

publicados pela Corporación Latinobarómetro, uma ONG chilena sem fins lucrativos.  

Com efeito, ao investigar o desenvolvimento da democracia no Brasil, o estudo de 

2015 coleta dados muito relevantes e demonstra que, ao serem questionados sobre a 

preferência em relação ao regime democrático e, assim, se essa forma de governo seria 

                                                 
56 MANFREDINI, Karla M. Democracia Representativa Brasileira: O Voto Distrital Puro Em Questão. 
Florianópolis, 2008, p. 25. 
57 O’DONNEL, Guilhermo. Delegative Democracy. Kellog Institute Working Papers, nº 192, 1992. p. 43. 
58 O’DONNEL, Guilhermo. Democracia, Desenvolvimento Humano e Direitos Humanos. REVISTA DEBATES, 
Porto Alegre, v.7, n.1, p. 15-114, jan.-abr. 2013, p. 24. 
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preferível a qualquer outra, pouco mais de metade dos entrevistados demonstrou apoio 

incondicional a democracia, ao passo que cerca de 16,5% do grupo concordou que em 

algumas situações pode ser preferível um governo não-democrático59.  

 

 

 

Fonte: Latinobarómetro de 2015. Disponível em 

http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. 

 

No mesmo sentido, ao avaliar o grau de satisfação dos entrevistados com o 

funcionamento da democracia no Brasil, 43,7% dos entrevistados se alinharam com a 

afirmativa de que não estão muito satisfeitos com a democracia, ao passo que 28,7% dos 

entrevistados afirmaram estarem nada satisfeitos com o regime democrático60.  

Assim, é possível inferir dos dados coletados que mais de 70% da população 

brasileira apresenta insatisfação, em algum grau, em relação a este índice de desempenho do 

                                                 
59 Dados extraídos da pesquisa Latinobarómetro de 2015. Disponível em 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Acesso em 15 de maio de 2018. 
60 Dados extraídos da pesquisa Latinobarómetro 2015. Disponível em 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Acesso em 15 de maio de 2018. 
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regime democrático, enquanto apenas 1,8% da população se declarou muito satisfeito com o 

referido regime61.  

A despeito da majoritária insatisfação com o desempenho concreto do regime 

democrático, pouco mais de metade da população entrevistada expressou apoio e valorização 

teórica da democracia como ideia normativa, ao declarar a sua preferência pelo regime em 

relação a outros, dado que se harmoniza com aquele colhido pelos pesquisadores ao 

considerar os reveses do regime democrático na afirmativa apresentada aos entrevistados, 

circunstância em que apenas 23% deles demonstraram total concordância com a seguinte 

proposição: “a democracia pode ter problemas, mas ainda é o melhor sistema de governo” e 

46,7%, afirmaram estar de acordo com a assertiva, ao passo que 19,2% expressaram 

desacordo com a afirmação62.  

Ao investigar a percepção da população brasileira em relação ao regime democrático 

que é praticado no país, o estudo coletou outro dado de extrema relevância, vez que 

solicitados a atribuir um número de 01 a 10 para avaliar o quão democrático o Brasil era, 

segundo uma escala na qual o algarismo 01 estaria relacionado a um país não democrático e o 

algarismo 10 representaria um regime totalmente democrático, quase 10% da população 

(8,8%) optou pela primeira opção e, assim, revelou que, na sua percepção, o Brasil não é um 

país democrático.  

Por outro lado, apenas 5% da população entrevistada atribuiu ao país a posição de 

regime totalmente democrático, enquanto a maior parte dos indivíduos que responderam a 

pesquisa, cerca de 20% (19,8%), agruparam-se na percepção de um grau intermediário de 

realização democrática brasileira e consideraram o algarismo 05 como representativo do 

quesito avaliado.  

A crise de representatividade antes mencionada também pode ser observada de modo 

empírico por meio do referido estudo, vez que ao serem instados a optar pela hipótese que 

mais se assemelhava àquela praticada no caso brasileiro, dentre duas opções oferecidas, quais 

eram: “país governado por grupos poderosos que atuam em seu próprio benefício” ou “país 

governado para o benefício do povo”, a grande maioria dos entrevistados, ou seja, 86,1% 

deles afirmaram que o prevalecimento de grupos poderosos no Brasil que atuam em favor 

                                                 
61 Dados extraídos da pesquisa Latinobarómetro 2015. Disponível em 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Acesso em 15 de maio de 2018. 
62 Dados extraídos da pesquisa Latinobarómetro 2015. Disponível em 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Acesso em 15 de maio de 2018. 
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próprio, ao passo que apenas 11,7% a população participante do estudo opinou que o país é 

governado em benefício do povo63. 

A publicação do mais recente Latinobarómetro referente ao ano 2017 permite 

observar o declive de diversos indicadores e, assim, a deterioração da percepção da população 

em relação a democracia na maior parte dos países latino-americanos, inclusive no Brasil, que 

ostenta as mais baixas posições em termos de desempenho democrático em alguns 

indicadores. Assim, em 2017, a maioria da população brasileira entrevistada continuou 

considerando que o exercício democrático no país não defende os interesses da maioria, posto 

que se governa para o interesse de poucos, mas o dado que era de 86,1% em 2015 chega a 

97% dos entrevistados em 2017, montante que eleva o país para o topo da lista com maior 

índice de desaprovação democrática na América Latina64.  

Em relação a gestão realizada especificamente pelo Chefe do Executivo, o Brasil 

também apresenta o maior índice de desaprovação do desempenho do governo dentre os 

países latino-americanos, com apenas 6% dos entrevistados que aprovam a gestão do governo, 

índice que apresentava 29% de aprovação em 201565.  

No que tange a percepção sobre o grau de democracia realizada no país por meio de 

indicadores numéricos, em que o algarismo 01 estaria relacionado a um país não democrático 

e o 10 a um regime totalmente democrático, os dados também revelam uma deterioração, vez 

que, em 2017, apenas 1% dos entrevistados consideraram o Brasil uma democracia plena, ao 

passo que a maior parte dos participantes indicou que o país estaria alinhado ao número 4,2, 

em termos de realização democrática66.  

A análise de tais dados e da sua evolução recente permite concluir pela existência de 

um baixíssimo grau de aprovação do desempenho democrático brasileiro pela população, cuja 

significativa maioria não observa o país como uma democracia plena e, em razão de tanto, 

atribui-lhe índices baixos e medianos de efetivação, dados que não revelam um movimento de 

consolidação democrática, mas de lento e gradativo enfraquecimento.  

Neste contexto, a despeito da existência de um apoio difuso a democracia em nível 

teórico e normativo, enquanto sistema de governo, em detrimento de sistemas autoritários, os 

dados revelaram que o desempenho das instituições democráticas não tem sido capazes de 
                                                 
63 Dados extraídos da pesquisa Latinobarómetro 2015. Disponível em 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Acesso em 15 de maio de 2018. 
64 Dados extraídos do Latinobarómetro 2017. Disponível em http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp. 
Acesso em 15 de maio de 2018. 
65 Dados extraídos do Latinobarómetro 2017. Disponível em http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp. 
Acesso em 15 de maio de 2018. 
66 Dados extraídos do Latinobarómetro 2017. Disponível em http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp. 
Acesso em 15 de maio de 2018. 
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gerar níveis suficientes de satisfação e credibilidade em relação ao seu funcionamento, 

circunstância que pode, inclusive, vulnerar o apoio ao regime a longo prazo. 

Ante a crise de representatividade, alguns instrumentos legais foram criados como 

forma de minimizar a pressão existente no sistema de democracia indireta, em prol da 

chamada democracia semidireta, a fim de empoderar a população e limitar o poder dos 

representantes, porquanto o povo reserva para si a chamada para decisões de maior 

importância na condução da nação. 

Conforme Regina Maria Macedo Nery Ferrari:  

 
 O povo, na Democracia semidireta, não se satisfaz apenas em eleger 
representantes, mas, observando formas prescritas pela ordem jurídica, 
realiza atos cuja validade fica dependente de sua participação. 
Deste modo, enquanto na Democracia representativa clássica a escolha de 
representantes constitui a base que sustenta a soberania popular, a concepção 
moderna de Democracia exige, além do voto e da delegação da vontade 
popular, sua participação direta na tomada de decisões e no controle do 
Estado, como forma de garantir a vigência e eficácia dos direitos 
fundamentais do indivíduo.67 

 

Os instrumentos para a realização de democracia semidireta, ou também chamada de 

democracia mista, são: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, previstos pelo art. 14 

da Constituição Federal de 1988. Atualmente insere-se também nestas espécies de democracia 

participativa o recall, o veto popular e as audiências públicas.  

Ao plebiscito é reservada a capacidade do povo de decidir acerca de questões 

relevantes de governo que apontem para temas de interesse geral, mediante ratificação ou 

recusa daquilo que está em apreciação. 

Claudio Lembo destaca que o plebiscito é muito utilizado em regimes autoritários ou 

totalitários com o intuito de mistificar suas verdadeiras intenções, mediante técnicas de 

propaganda que permitam com que o cidadão possa optar por decisão mais acordada com os 

interesses do regime68. Referido autor aponta que “a doutrina indica o plebiscito como meio 

para aprovação ou oferecimento de contrariedade a ato de governo específico de natureza 

política”69 

                                                 
67 CUNHA, Sérgio Sérvulo et GRAU, Eros Roberto (Coord.) Estudos de direito constitucional em homenagem a 
José Afonso da Silva: Nery Ferrari, Regina Maria Macedo. Participação democrática: audiências públicas. São 
Paulo: Malheiros. 2003, p. 329 
68 LEMBO, Claudio. Participação política e assistência simples no direito eleitoral. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1991, p. 38 
69 Idem, p.38 
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Mas existe muita divergência acerca da similitude ou não dos institutos do plebiscito 

e do referendo. 

A Doutrina não é unânime nesse sentido. Duverger alerta para a importância da 

distinção que deve ter entre os conceitos de plebiscito e referendo ao especificar que: 

 
Es preciso distinguir bien entre referéndum y el plebiscito, que es um 
procedimiento de gobierno mixto. Mientras que el referéndum es la 
aprobación de uma reforma, el plebiscito consiste em dar la confianza a uma 
persona; em el primero se vota sobre um texto, em el segundo por um 
nombre. Sin embargo, por una lastimosa confusión terminológica, el derecho 
internacional llama plebiscito a las votaciones de las naciones sobre su 
independencia o sus fornteras, siendo realmente referéndums70 

 

Canotilho, embora reconheça certa proximidade em relação aos dois institutos, 

destaca que a principal diferença existente está num “momento decisionista” presente no 

plebiscito, circunstância que não se verifica no referendo71. 

Para Paulo Bonavides as principais distinções estão no fato de que o povo tem o 

poder sancionador da lei com o referendo, ao passo que o plebiscito está relacionado à 

estrutura do Estado ou do governo. Ao plebiscito basta a outorga popular para que permita ao 

Parlamento a aprovação legislativa72  

Claudio Lembo73 faz crítica segura ao Constituinte de 1988 do Brasil, quando 

corretamente circundou o plebiscito como “instrumento específico para a captação da vontade 

popular em assuntos territoriais.” Mas, prossegue o autor, essa precisão técnica do 

Constituinte se esvai quando estabelece a submissão de temas acerca da forma e sistema de 

governo por intermédio de plebiscito, nos termos do art. 2º do Ato das Disposições 

Constitucionais. E, para tanto, o autor remete à precisão terminológica da Constituição 

Italiana de 1947 que submeteu à vontade popular, por intermédio do referendum, às hipóteses 

de manutenção, revogação ou alteração de leis em vigor, conforme o art. 138 do referido texto 

Constitucional.  

A Lei n° 9.709/98 trouxe outra característica distintiva entre o plebiscito e o 

referendo. O art. 2º, §§ 1º e 2º, da referida Lei, trouxe a diferenciação temporal entre os dois 

institutos, estabelecendo que o povo deverá ser convocado com anterioridade para aprovar ou 

denegar ato legislativo ou administrativo que lhe tenha sido submetido em plebiscito, ao passo 

                                                 
70 DUVERGER, Maurice. Instituciones politicas y derecho constitucional. Trad. Jesús Ferrero, Caracas-
Barcelona: Ariel, 1962. p. 237 
71 CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 
294 
72 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 339 e ss.  
73 Ob. cit., pp. 42-43 
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que ao povo caberá ser convocado para ratificar ou rejeitar ato legislativo ou administrativo 

posteriormente à sua elaboração. 

Instrumento de maior efetividade de participação democrática é a iniciativa popular 

legislativa que, no entender de Duverger74, ao permitir uma maior participação do povo no 

trabalho governamental e, no lugar de uma intervenção prévia ou posterior, este pode exercer 

uma verdadeira orientação na atividade governamental. 

Biscaretti di Ruffia75 estabelece que “ L’iniziativa popolare consiste nel 

conferimento della postestà di dare inizio al procedimento di revisone constituzionale o di 

formazione della legge formale ad uma determinata frazione del corpo elettorale.” 

No entanto, nosso corpo Constituinte, complementado pelo nosso legislador pátrio 

limitaram o instrumento da iniciativa popular à proposta de projeto de lei, seja ordinária ou 

complementar76. 

Infelizmente, no Brasil não existe leis criadas puramente de iniciativa popular, pois a 

Câmara dos Deputados afirma não ter condições de conferir as assinaturas dos aderentes ao 

projeto de iniciativa popular, o que resulta em aderência de alguns Deputados Federais para 

que o referido projeto possa ter seu curso normal nas Casas Legislativas. Todavia, quatro 

projetos de lei encampados por Deputados Federais tornaram-se Leis.77 

Nesse sentido, ainda que o procedimento em questão não tenha o seu pragmatismo 

integral, por certo que a pressão do encaminhamento do projeto de iniciativa popular faz com 

que o parlamentar se sinta mais vinculado com a intenção de seus representados e acabe por 

dar o devido encaminhamento ao projeto de Lei. 

Outro instituto de democracia semidireta existente é o sistema revogatório de 

mandato ou referendo revogatório, vulgarmente conhecido como recall. 

Conforme definição de Monica Herman Salem Caggiano: “[...] esse instituto de 

direito público americano confere ao eleitorado a faculdade de, antes da extinção normal do 

                                                 
74 Ob. cit, p. 238 
75 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Diritto constituzionale. Settima Edizione. Napoli: Casa Editrice Dott. 
Eugenio Jovene. 1965, p. 409. Os destaques são do autor. 
76 O art. 61, § 2º, da Constituição Federal estabelece que: “A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de 
cada um deles.” E o art. 13 da Lei nº 9.709/98 especifica que: “A iniciativa popular consiste na apresentação de 
projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles.” 
77 Conforme notícia do site “Politize”. Disponível em <http://www.politize.com.br/4-projetos-de-iniciativa-
popular-que-viraram-leis/>. Acesso em 27, março.2018. As Leis de iniciativa popular que foram apresentadas ao 
Legislativo foram: Lei nº 8.072/90, que trata dos crimes hediondos; Lei nº 9.840/99, que pune criminalmente a 
compra de votos; Lei nº 11.124/2005, que instituiu o fundo nacional de habitação de interesse social e, por fim, a 
Lei nº 135/2010 que instituiu a Lei da Ficha Limpa. 
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mandato conferido a um cidadão e por intermédio de nova manifestação por voto, destituí-lo, 

indicando-lhe o sucessor.”78  

Muito embora não adotado pelo nosso sistema constitucional pátrio, o recall é 

importante ferramenta ao eleitor para solucionar crises governamentais que não são possíveis 

de serem sanadas pelo detentor do poder por intermédio dos instrumentos tradicionais 

conhecidos em nossa legislação pátria (sufrágio, plebiscito, referendo e iniciativa popular) e 

se mostra menos traumático que o processo de impeachment adotado pelo Brasil.79 

O recall é um recurso que permite ao eleitor a retirada de um governante ou outro 

detentor de cargo eletivo do poder a que foi eleito, mediante sistema de requerimento e 

convocatória.80 

Significa dizer que o eleitor pode iniciar o processo de sistema revocatório de 

mandato e, após análise pelo Parlamento, deve ser consultado, por sufrágio, acerca daquela 

retirada do detentor de cargo eletivo do exercício do mandato.  

Intimamente ligado ao mandato exercido pelo Parlamentar, a divergência do recall 

para parte da Doutrina reside na irrevogabilidade do mandato representativo. 

Como pontua Paulo Bonavides: “O princípio da irrevogabilidade é por conseguinte 

da natureza do mandato representativo, de modo que no sistema político que o adota não há 

lugar para aqueles instrumentos do regime representativo semidireto, como o recall dos 

americanos ou o Abberufungsrecht dos suíços.”81 

E, nas palavras do citado autor:   

 

Determinado número de cidadãos, em geral a décima parte do corpo de 
leitores, formula, em petição assinada, acusações contra o deputado ou 
magistrado que decaiu da confiança popular, pedindo sua substituição no 
lugar que ocupa, ou intimando-o que se demita do exercício de seu mandato. 
Decorrido certo prazo, sem que haja a demissão requerida, faz-se votação, à 
qual, aliás, pode concorrer, ao lado de novos candidatos, a mesma pessoa 
objeto do procedimento popular. Aprovada a petição, o magistrado ou 
funcionário tem o seu mandato revogado. Rejeitada, considera-se eleito para 
novo período.82 

 

                                                 
78 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Sistemas eleitorais x representação política. São Paulo: Centro Gráfico 
do Senado Federal, 1987, p. 30 
79 Cf. GUDIM, Wagner Wilson Deiró. Da crise governamental no Brasil: o recall e o juízo político: mecanismos 
de responsabilidade político-eleitoral. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico), Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. 2017, p. 63 
80 Idem, p. 64 
81 BONAVIDES, Paulo. Ciência política.18ª ed. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 281 
82 Idem, p. 314 
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O sistema de revogação de mandato Suíço (Abberufungsrecht) prevê a convocatória 

para cassação do mandato coletivo de uma assembleia, mas somente se houver uma 

participação com percentual elevado, de cunho constitucional de eleitores, que entendam ter o 

Parlamento decaído da confiança popular.83 

Importante ressaltar, também, que o direito de revogação é admitido nos mais 

diversos setores das funções de governo, inclusive na destituição de juízes, muito embora 

bastante controverso84. 

Interessante observação feita por Monica Herman Salem Caggiano ao destacar que a 

Constituição Japonesa permite o recall dos juízes da Suprema Corte (art. 79), mas serve como 

instrumento de “aceitação” dos cidadãos porque, na verdade, os juízes são nomeados pelo 

gabinete e o instrumento de revogação não é aplicável ao juiz presidente. 85 

Outra forma de exercício da democracia semidireta é o veto popular, classificado por 

alguns doutrinadores como subespécie do referendum86, que pode ser entendido como a 

manifestação contrária dos eleitores a determinada lei, mediante provocação e dentro de certo 

tempo, com o objetivo de que seja ela impedida de ter sua eficácia dentro do sistema legal, 

quando da iminência de sua vigência. 

O veto popular pressupõe duas fases distintas que são a de iniciativa de consulta 

popular e a da manifestação acerca da revogação da lei pela referida consulta popular, sendo 

seu pressuposto a finalização do processo de elaboração da lei, mas a sua não entrada em 

                                                 
83 Ibidem, pp. 315-316 
84 Cf. FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. TOMO I. 5ª ed., Ampl. e Atual. 
São Paulo: RT. 1971. p. 208. Paulo Bonavides destaca, inclusive, que: “ As Constituições de Oregon e da 
California contêm disposições que estendem até mesmo aos juízes a aplicação do recall. Em vários Estados da 
União americana emprega-se esse princípio de revogação, que é dos mais controversos com respeito aos 
membros do poder judiciário. Combate-se o recall judicial, porquanto se alega que, envolvendo o juiz no centro 
dos mais baixos interesses políticos, acabaria por suprimir-lhe a independência ou conspurcar a majestade da 
toga. Invoca-se o velho pronunciamento de Talf quando disse “os juízes para cumprirem devidamente suas 
funções em nosso governo popular precisam ser mais independentes que em qualquer outra forma de governo.” 
Há quem entenda porém que a boa lógica da democracia semidireta deve conduzir de necessidade a esse 
resultado: ao recall judicial. Afirmam Joseph Barthélemy e Paul Duez, reportando-se sem dúvida ao argumento 
dos corifeus dessa instituição que, se se deu ao povo com o referendum o poder de evitar as leis más, e com a 
iniciativa popular a faculdade de obter boas leis, não estaria removido o perigo de frustração dessas conquistas 
políticas, caso conservasse o juiz, da mesma forma democrática, o poder de paralisar, pela declaração de 
inconstitucionalidade, as leis que mais de perto consultassem o sentimento de reforma e progresso social, 
negando aplicação à legislação obreira.” Ob. cit., pp. 314-315 
85 Cf. CAGGIANO, Monica Herman Salen. Oposição na política: propostas para uma rearquitetura da 
democracia. São Paulo: Angelotti, 1995, notas de ropadé nº 138 - pp. 97-98 e Sistemas eleitorais x 
representação política.  São Paulo: Centro Gráfico do Senado Federal, 1987, p. 29 
86 Vide FERREIRA, Pinto. Ob. cit. p. 207. Pinto Ferreira entende haver apenas uma diferenciação técnica na 
medida em que o referendum exige o voto do cidadão para o aperfeiçoamento jurídico da lei, ao passo que o veto 
popular o voto do cidadão não é necessário e, após algum, tempo, não se concebe o seu exercício. Ou, então, ao 
referendum é exigida a aprovação formal do povo para existência da lei, mas ao veto popular a lei poderá existir, 
exceto se o povo manifestar-se, dentro de certo prazo, sua desaprovação formal.  
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vigor87, com resultado semelhante à prerrogativa exercida pelo Chefe do Executivo com o 

veto. 

Importante mecanismo de participação democrática semidireta é, também, a 

audiência pública, prevista, por exemplo, na Constituição Federal de 1988 pelo art. 58, § 2º, 

inciso II. 

Corolário dos princípios da legitimidade, igualdade, publicidade e da cidadania no 

Estado Democrático de Direito, as audiências públicas são de origem anglo-saxônica de 

participação popular e permitem o aperfeiçoamento da legitimidade das decisões da 

Administração Pública, dando o vetor às decisões e à atuação do Poder Público para uma 

maior aceitação social88. 

Conforme destacado por Regina Maria Macedo Nery Ferrari: 

 

 [...] as audiências públicas, na medida em que informam e criam especial 

espaço de manifestação de opiniões e de aspirações da população, 

evidenciam a intenção do Estado de produzir a melhor decisão, embasada no 

diálogo direto entre agentes eleitos e eleitores. 

A prática da realização de audiência pública é da maior relevância, pois é o 

momento que as pessoas, preocupadas com o reflexo da obra ou atividade, 

possuem para externar suas posições. “Bem por isso, tudo deve ser feito para 

que haja participação popular, possibilitando ao administrador o maior 

número possível de elementos, a fim de que possa decidir de maneira mais 

condizente com o interesse público.89 

 

As audiências públicas foram disseminadas para vários diplomas legais, como o 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01); a Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece 

normas de finanças públicas para a responsabilidade na gestão fiscal e a Lei nº 8.666/93 que 

instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, dentre outras90. 

É a lei que define a forma de sua realização e o conteúdo da audiência pública, 

inclusive no que toca à competência para sua convocação e os efeitos de suas conclusões91. 

                                                 
87 Cf. SANSON, Alexandre. Dos institutos de democracia semidireta (plebiscito, referendo e iniciativa popular) 
como fontes de fortalecimento da cidadania ativa.  Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico), 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2007. p. 96 
88 CUNHA, Sérgio Sérvulo et GRAU, Eros Roberto (Coord.) Estudos de direito constitucional em homenagem a 
José Afonso da Silva: Nery Ferrari, Regina Maria Macedo. Participação democrática: audiências públicas. São 
Paulo: Malheiros. 2003. p. 343 
89 Idem, p. 345 
90 Idem, ibidem. pp. 337-349 
91 Idem, ibidem. p. 347 
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Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Min. Ayres Britto e ao 

realizar a primeira audiência pública em 2007, inovou estabelecendo, por analogia, a 

aplicação dos parâmetros sobre audiências públicas previstos no Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados92, sendo regulada no Regimento Interno da Corte Suprema somente 

em 2009, por intermédio da Emenda Regimental nº 29/2009, muito embora o permissivo legal 

para sua realização vem fundado na Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) perante o Supremo Tribunal Federal, assim como na Lei nº 

9.882/1999, que trata do processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF), nos termos do §1º do art. 102 da Constituição Federal.  

Por fim, a audiência pública pode ser realizada em fase instrutória ou decisória, 

vinculando a Administração Pública nesta última fase.93 

Esses mecanismos de democracia semidireta serão destacados mais adiante como 

ferramentas de aperfeiçoamento da democracia interna corporis dos partidos políticos, 

evidentemente como sugestões de legge ferenda. 

Alguns autores destacam, também, outros mecanismos jurídicos de democracia 

semidireta, como a ação popular e consultas públicas94, mas, por limitação ao tema proposto 

não serão objeto de análise nesse trabalho. 

Todos esses mecanismos de democracia semidireta buscam o fortalecimento da 

cidadania, mas não são suficientes para permitir que toda camada da população possa, de fato, 

exercer sua vontade.  

Tanto que para os multiculturalistas, em oposição ao pensamento utilitarista, o 

conceito clássico de cidadania não conseguiu proteger as culturas dos povos, pois os cidadãos, 

na medida em que vivem em condições de igualdade com direitos e deveres idênticos, deixam 

de exprimir sua herança social, filosófica, religiosa, étnica ou linguística, passando, assim, a 

ter que viver sob políticas públicas de assimilação social de um pensamento igualitário, 

                                                 
92

LEAL, Fernando, HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década de audiências públicas no Supremo 
Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, jan./abr. 2018. 
DOI: 10.5380/rinc.v5i1.56328, p. 332 
93 Cf. CAGGIANO, Monica Herman Salem. Sistemas eleitorais x representação política.  São Paulo: Centro 
Gráfico do Senado Federal, 1987, p. 133CUNHA, Sérgio Sérvulo et GRAU, Eros Roberto (Coord.) Estudos de 
direito constitucional em homenagem a José Afonso da Silva: Nery Ferrari, Regina Maria Macedo. Participação 
democrática: audiências públicas. São Paulo: Malheiros. 2003. p. 349 
94 Vide CUNHA, Sérgio Sérvulo et GRAU, Eros Roberto (Coord.) Estudos de direito constitucional em 
homenagem a José Afonso da Silva: Nery Ferrari, Regina Maria Macedo. Participação democrática: audiências 
públicas. São Paulo: Malheiros. 2003. p. 329 
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baseado na cidadania abstrata e, portanto, sufocando o pensamento e a herança das minorias, 

principalmente as religiosas e as étnicas e ou linguísticas.95 

Por isso que a visão utilitarista deve ser vista na atualidade de um modo mais 

ampliado para que a cidadania possa trazer, também, a preservação das culturas locais e o 

respeito às posições étnico, religioso e hereditário por intermédio de uma representação 

popular que garanta a preservação desses interesses do indivíduo sem ferir a teoria do 

interesse público subjetivo.  

  Nesse diapasão, Raquel Cunha dos Santos, em recente dissertação apresentada para 

obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito 

Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aduz que os fundamentos de 

liberdade e igualdade vinculadas ao direito no perfil individualista das sociedades 

democráticas, são complementados pela fraternidade ou solidariedade que a cidadania reúne a 

todos como coletividade96.  

Como se vê, não há como se limitar o conceito de cidadão tão somente como aquele 

indivíduo dotado dos direitos políticos de votar e ser votado, pois, como observado por 

Richard Pae Kim, 

Evidentemente que, como já sustentado, aquele antigo sentido de cidadão 
(como um morador da cidade, o natural e habitante das cidades antigas ou 
Estados modernos, que é sujeito de direitos políticos e que, ao exercê-los, 
intervém no governo do país), não mais há como prevalecer, seja porque o 
estudo sobre a cidadania já ultrapassou as discussões de natureza privatista e 
hoje se cuida de instituto de direito público, pois trata da relação jurídica do 
indivíduo, detentor dentro do sistema legislativo de uma posição jurídica, 
com o Estado, seja sob o aspecto político-social, seja sob a ótica jurídica. 
     Também não mais há como se acolher a tese de que o direitos da 
cidadania estão apenas restritos à relação do cidadão com o Estado, mas se 
mostram ampliados, o que deve nos levar a concluir que o cidadão não é 
apenas o indivíduo detentor de direitos políticos, que apenas possui um título 
de eleitor "valido", mas também aquele que é detentor, em sentido amplo de 
direitos fundamentais civis, políticos e sociais, mesmo que na forma técnica, 
jurídica, e não apenas para os cultores das ciências sociais e políticas, seja 
simplesmente um eleitor.  

 

 

 1.2 A Democracia diante dos Sistemas Eleitorais 

 

   A ideia central do presente subcapítulo, é verificar, a partir do conceito já 

explorado de democracia, se ela se operacionaliza em todo e qualquer sistema eleitoral, uma 
                                                 
95 NAY, Olivier. História das ideias políticas. Trad.  Jaime A. Clasen. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. pp. 516-517. 
96 SANTOS, Raquel Cunha dos. A democracia capturada: sistemas de controle. Dissertação (Mestrado em 
Direito Político e Econômico), Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2017. p. 57 
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vez que, diante de determinadas circunstâncias, se verifica a supressão ou ausência de alguns 

dos elementos tidos por essenciais para caracterização de um regime democrático. 

  Primeiramente, torna-se imperioso identificar o que se entende por sistema eleitoral.  

 É possível extrair na visão de Monica Herman Salem Caggiano, que sistema eleitoral 

é o conjunto de: 

 

 [...] formulas matemáticas que resultará a efetiva distribuição das vagas 
parlamentares e a indicação precisa de como cada um dos segmentos da 
sociedade, compreendida como pluralista, será representada na área do 
exercício do poder político.97  

 

No dizer de Luís Roberto Barroso, o sistema eleitoral “identifica as diferentes técnicas 

e procedimentos pelos quais se exercem os direitos políticos de votar e ser votado” e, 

também, acrescenta na conceituação “a divisão geográfica do país para esse fim, bem como os 

critérios do cômputo dos votos e de determinação dos candidatos eleitos”98. 

Dieter Nohlen, amparado na definição de Giovanni Schepis, faz uma distinção para o 

conceito de sistema eleitoral, dividindo-o entre “sistema eleitoral amplo” e “sistema eleitoral 

estrito”. Define o autor, ainda escorado nos ensinamentos de Schepis, o  sistema eleitoral 

amplo como “[...] la totalidade orgânica de las distintas normas jurídicas, de las técnicas y 

procedimentos que se aplican al processo, desde la apertura de las elecciones hasta la 

proclamación de los resultados elegidos”99. Ao conceito de sistema eleitoral estrito o autor 

pontua que é o “processo técnico que subyace em la distribuición de los escanos”100. Todavia, 

Nohlen acrescenta que o conceito de sitema eleitoral deve estar acompanhado, também, da 

regulação das candidaturas e da distribuição das circunscrições eleitorais101. 

Como se vê, de inteiro relevo à democracia analisar o sistema eleitoral estabelecido e a 

devida compreensão desse sistema, de modo a traduzir a efetiva transparência e 

correspondência da vontade do eleitor ao seu representante político eleito para o exercício do 

poder. 

A simples leitura dos conceitos indigitados, revela que o sistema eleitoral representa, 

em verdade, mecanismo para chegar ao resultado efetivo da vontade popular traduzida pelo 

                                                 
97 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Sistemas eleitorais x representação política.  São Paulo: Centro 
Gráfico do Senado Federal, 1987, p. 133. 
98 STF – ADI nº 5.081/DF – Pleno – Trecho do voto do relator, Min. Luís Roberto Barroso – j. 27-5-2015. 
99 NOHLEN, Dieter. Sistemas electorales del mundo. Traducion Ramon Garcia Cotarelo. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 1981, p. 55 
100 Idem, p. 55  
101 Ibidem, p. 55-56 
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sistema de representação ao exercício do poder político102. 

Cabe, agora, verificar os tipos mais usuais de sistemas eleitorais e a sua aplicabilidade 

ao contexto democrático, para que se identifique se há, ou não, relação direta entre o tipo de 

sistema eleitoral adotado e a existência de democracia em determinado ordenamento jurídico. 

Vale dizer, se o sistema eleitoral é ou não um elemento determinante para quantificar o grau 

democrático de determinado Estado.  

  Com efeito, na perspectiva de Paulo Bonavides, a escolha do tipo de sistema eleitoral 

a ser adotado em determinado país exerce significativa influência sobre a forma de governo, a 

organização partidária, a estrutura parlamentar e, até mesmo, sobre as instituições e a 

orientação política do regime103.    

  Importante trazer desde já a advertência feita por Monica Herman Salem Caggiano: 

 
Em princípio, um sistema eleitoral, para a sua viabilidade, deveria 
apresentar-se com as conotações de simples, equitativo e eficaz. Todos os 
métodos conhecidos – e há inúmeros – pretendem ser dotados dessas 
características, inobstante seja óbvio que cada um deles priorize um 
determinado ângulo do problema representativo, assegurando tratamento 
privilegiado a aspectos que interessem de perto ao objetivo perseguido104. 

 

Assim, conforme classificação de Maurice Duverger105, existem: i) os sistemas 

majoritários puros ou em um turno; ii) sistema majoritários de dois turnos; iii) sistemas 

majoritários de escrutínio uninominal-pluninominal e de escrutínio de listas. 

Os sistemas proporcionais, ainda de acordo com a classificação de Duverger, são 

subdivididos em i) sistema proporcional de quociente eleitoral; de quociente nacional e do 

número uniforme; ii) sistema proporcional de repartição de restos (maiores restos e maior 

média); iii) sistemas de Hondt. E, ainda, os sistemas mistos, sendo estes i) sistema mistos de 

parentesco de listas; ii) sistema de Hare – voto único transferível e iii) o duplo voto alemão. 

Como acentua Emilio Crosa “Il sistema maggioritario constituisce il sistema clássico 

dell´ordinamento inglese, il sitema proporzionale acquistò singolare favore in particolar modo 

                                                 
102 Conf. MORAES, Alexandre de et KIM, Richard Pae (Coord.) Cidadania. O novo conceito jurídico e a sua 
relação com os direitos fundamentais individuais e coletivos: Moraes, Alexandre de. Direito de Arena – 
Cidadania e respeito à legitimidade popular. São Paulo: Atlas. 2013. p. 03. (“A adoção do SISTEMA 
ELEITORAL deve levar em conta, além dos fatores históricos e políticos de cada país, o  
SISTEMA DE PARTIDOS, principalmente em países como o nosso, em que a filiação partidária para concorrer 
a cargos eletivos é condição de elegibilidade (CF, art. 14, § 3º, V), sendo absolutamente vedada a possibilidade 
de candidatos avulsos, ou seja, sem Partidos Políticos”). 
103 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 265. 
104 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Sistemas eleitorais x representação política.  São Paulo: Centro 
Gráfico do Senado Federal, 1987, p. 134. 
105 DUVERGER, Maurice. Instituciones politicas y derecho constitucional. Trad. Jesús Ferrero, Caracas-
Barcelona: Ariel, 1962. p. 102 – 112 
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nel primo dopo guerra per la sua maggior aderenza ai principi polici democratici”106. 

E também ressalta o citado autor “La preferenza verso lúno o láltro dei sistemi che si 

presentano in infinite varietà è dovuta essenzialmente a ragioni politiche e a considerazioni 

razionali107. 

Em razão da delimitação do tema o objeto da pesquisa ateve-se especificamente aos 

sistemas majoritários puro e de dois turnos e o proporcional de quociente eleitoral que são 

aqueles atualmente adotados no Brasil.   

Ao sistema eleitoral majoritário pode-se considerar a escolha da maioria de cada 

respectiva circunscrição. Nessa hipótese, há o sistema majoritário puro em um turno e de dois 

turnos.  

No sistema eleitoral puro ou de um único turno, será considerado eleito o candidato 

que obtiver o maior número de votos válidos entre os participantes. No Brasil, esse sistema é 

adotado para os cargos de Senador e de Prefeito em municípios com menos de 200 mil 

eleitores e sempre será realizado no primeiro domingo de outubro. (art. 46, §§ 1º a 3º, e art. 

29, II, ambos da Constituição Federal). 

Para o sistema majoritário de dois turnos, são escolhidos os cargos de chefia do Poder 

Executivo (Presidente da República, Governador, Prefeito e respectivos vices). Por esse 

sistema, o candidato só é proclamado eleito se obtiver a maioria absoluta de votos no primeiro 

turno, sem considerar os votos brancos e os nulos. Na hipótese de não ser possível a vitória 

por maioria absoluta em primeiro turno de votação realizado no primeiro domingo de outubro, 

deve ser realizado o segundo turno, para que os dois candidatos que conseguiram o maior 

número de votos no primeiro escrutínio possam concorrer a essa nova eleição a ser realizada 

no último domingo de outubro, após o que se considerará eleito aquele candidato que 

conseguir a maioria dos votos válidos (arts. 28, caput, 29, II, e 77, § 3º, todos da Constituição 

Federal). Destaque-se que a eleição em dois turnos para proclamar o eleito na esfera 

municipal só ocorrerá nos municípios que contam com mais de 200 mil eleitores. 

A literatura atribui ao sistema majoritário algumas vantagens, como o favorecimento 

de governos mais estáveis, legitimados pelo voto de um contingente maior de eleitores, 

alinhados a um pequeno número de grandes partidos, de modo a favorecer, também, a 

formação de uma maioria parlamentar e, assim, a governabilidade, evitando-se a 

multiplicação de partidos políticos. 

                                                 
106 CROSA, Emilio. Dirito constituzionale.Quarta edizione, riveduta e aggiornata. Torino: Editrice Torinese. 
1955, p, 239 
107 Ibidem, p.239 
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Nesse sentido, para Maurice Duverger108, os mecanismos por meio dos quais o 

bipartidarismo pode se estabelecer por influência da forma majoritária de escrutínio são a (1) 

fusão ou aliança semelhante à fusão, quando o terceiro partido minoritário celebra acordo com 

o majoritário para retirar o seu candidato, mediante compensações e a (2) eliminação, situação 

em que o partido minoritário persiste em permanecer na competição até que os eleitores 

passam a abandoná-lo progressivamente, tanto em face da sua sub-representação, ao receber 

uma porcentagem de votos inferior ao necessário para representação por cadeiras, como em 

decorrência da transferência de votos pelos eleitores que percebem que não terão influência 

decisiva no escrutínio se continuarem alinhados ao partido minoritário e, assim, passam a 

destinar a sua escolha a segunda opção mais favorável, a fim de evitar o triunfo de um 

candidato indesejado, fenômeno de polarização denominado por Duverger como fator 

psicológico. 

Partindo de um ponto de vista colidente, Dieter Nohlen, por sua vez, após realizar 

extensa pesquisa empírica sobre os sistemas eleitorais no mundo, posiciona-se contrariamente 

à tese de que os sistemas eleitorais majoritários tendem a fomentar o bipartidarismo, enquanto 

que os sistemas eleitorais proporcionais tendem a estimular o multipartidarismo109, por 

entender que não há qualquer relação causal concreta entre a escolha do sistema eleitoral e o 

arranjo dos partidos políticos.  

Sob este aspecto, importante destacar o esclarecimento feito pelo próprio Maurice 

Duverger, no sentido de que, a despeito do regime majoritário de um turno parecer capaz de 

favorecer um bipartidarismo estabelecido contra cisões de partidos antigos e contra a criação 

de novos partidos, por certo que o regime eleitoral não conduz necessária e absolutamente ao 

multiplicação de partidos ou ao bipartidarismo, vez que apenas atua como uma tendência de 

base que se conjuga a diversas outras, como as realidades nacionais, ideologias, hábitos e 

                                                 
108 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 259-260. 
109 NOHLEN, Dieter. Sistemas electorales del mundo. Traducion Ramon Garcia Cotarelo. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 1981, p.618-620. Nas palavras do autor: “En los análisis por países hemos desplegado 
um amplio material empírico com el fin de comprovar algunas tesis admitidas y heredadas acerca de las 
relaciones entre sistema electoral y sistema de partidos. La tesis central más conocida aqui sostiene que los 
sistemas electorales mayoritarios tienden a fomentar el bipartidarismo minetras que los sistemas electorales 
proporcionales tinedem a fomentar los sistemas multipartidaristas”. Mas encerra seu entendimento ao 
posicionar-se que : “En términos simples, la tesis unicamente afirma que donde existen las condiciones para la 
construcción de um sistema bipartidista (ausencia de partidos minoritarios ya sean nacionalistas o locales) el 
sistema bipartidista es compatibile tanto com la elección mayoritaria como com la proporcional. La tesis, por lo 
tanto, está muy lejos de apuntar la relacíon causal alguna o de oferecer uma explicación para las relaciones entre 
sistema electoral y sistema de partidos; tampouco es susceptible de fundamentar el teorema de DUVERGER, a 
diferencia de lo que cree su autor.”  
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cultura política, para a formação de um cenário bipartidário ou de multipartidarismo110. 

Outra vantagem do sistema majoritário comumente apontada pela literatura111 

concerne a simplicidade com a qual a apuração dos candidatos eleitos pode ser feita, benefício 

que torna o processo eleitoral, inclusive, mais compreensível e inteligível a maior parte da 

população.  

Tem-se, ainda, que o sistema majoritário propicia maior aproximação e vinculação 

entre o candidato e o eleitor, na medida em que este fundamenta o seu voto mais nas 

características subjetivas e políticas do candidato e nas propostas e soluções por ele 

apresentadas a problemas concretos vivenciados pela população, do que na ideologia do 

partido a que ele está vinculado, fazendo com que o representante, por sua vez, também 

estabeleça uma relação de dependência mais estreita em relação ao eleitor. 

No entanto, os críticos deste sistema também apresentam os inconvenientes do 

escrutínio majoritário, ao advertir que, dentre outros efeitos, ele pode favorecer a presença de 

distorções no sistema representativo, ao propiciar a eleição de um candidato sem 

representatividade em relação à totalidade do eleitorado nacional, em face da repartição do 

país em circunscrições eleitorais, compostas por eleitores de diferentes níveis sociais e 

econômicos. Isso porque quaisquer das regiões pode ser manipulada por grupos interessados 

em resultados eleitorais favoráveis aos seus interesses, de modo que um candidato com forte 

apoio em algumas circunscrições pode ser eleito sem representação nacional112.  

Outro efeito negativo apontando pela doutrina é o isolamento, a indiferença e a apatia 

que pode recair sobre os grupos e correntes de opinião minoritários, ante a impossibilidade de 

se fazer representar em um sistema eleitoral majoritário, por meio do qual dificilmente 

chegarão ao poder.   

Sistema mais complexo é aquele, também adotado pelo Brasil, conhecido como 

proporcional de quociente eleitoral. 

Também conhecido como sistema de representação das opiniões, ele foi adotado 

inicialmente pela Bélgica e, em seguida, pelos países escandinavos, como Suécia, Noruega e 

Dinamarca para, posteriormente, irradiar-se para a Holanda, Itália e Alemanha (que o aplica 

de forma mista, combinada ao sistema majoritário), bem como diversos outros países 

europeus e latino-americanos.  

Implantado no Brasil desde 1932 e sempre presente em nossa história, o sistema 

                                                 
110 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 263. 
111 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 266. 
112 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 268 
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proporcional de quociente eleitoral remanesce com o Código Eleitoral em vigor (Lei nº 

4.737/65).  

Referido sistema é utilizado nas eleições para o Legislativo, seja ele nacional, estadual 

ou municipal (arts.  27, § 1º, 29, IV, 32, § 3º, e 45, todos da Constituição Federal). 

A maior defesa do sistema proporcional é a de permitir a participação representativa 

das minorias, possibilitando a equiparação da disputa do poder. Assim, nas palavras de Prélot, 

citadas por Paulo Bonavides, o sistema representativo proporcional “tem por objeto assegurar 

às diversas opiniões, entre as quais se repartem os eleitores, um número de lugares 

proporcional às suas respectivas forças”113.  

Com efeito, prestigiando o princípio da justiça, a aplicação desse sistema possibilita o 

reconhecimento e a representação política no Legislativo dos mais diversos grupos, ainda que 

minoritários, na medida do seu prestígio popular, abrindo-se espaço político para minorias 

que não chegariam ao poder pelo sistema majoritário e, por efeito, dotando-se de igual força 

política os votos dos eleitores alinhados a estes grupos, de modo a evitar que eles sejam 

representados apenas por candidatos dos grupos majoritários. 

Isso porque o acesso das diferentes correntes ideológicas ao legislativo se torna mais 

fácil e, até mesmo, possível por meio do sistema de representação proporcional, que absorve e 

permite e institucionalização de correntes ideológicas que tenderiam a se manter alijadas da 

atividade política ordinária e institucional em um sistema exclusivamente majoritário. Por 

decorrência, o sistema proporcional favorece a representatividade, ao permitir a criação de um 

quadro político mais autêntico e coerente com o contexto democrático pluralista das 

sociedades ocidentais contemporâneas114.  

No entanto, referido sistema é duramente criticado por provocar uma maior 

disseminação de partidos políticos, ao ensejar a multiplicidade de agremiações e a divisão 

interna dos partidos, o que provocaria maior instabilidade e fraqueza para os governos, bem 

como agregar um elevado custo para campanha.  

Nessa linha, Duverger também afirma que tanto o escrutínio proporcional, como o 

sistema majoritário de dois turnos são regimes eleitorais que favorecem o multipartidarismo e 

acrescenta que o efeito de despolarização ocasionado pela representação proporcional é 

inverso àquele produzido no bipartidarismo pelo sistema majoritário115.  

                                                 
113 PRELÓT, Marcel, Instituitions Politiques et Droit Constitutionnel, p. 71 apud BONAVIDES, Paulo. Ciência 
Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011. 
114 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 270. 
115 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 283. 
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Isso porque, enquanto no último caso os partidos minoritários eram forçados a recuar, 

no sistema proporcional, todos os votos possuem igual peso, de modo que os eleitores que 

apenas destinariam a sua escolha a outros partidos para contribuir com a derrota do adversário 

passam a apostar nos candidatos que realmente representam os seus anseios políticos, ainda 

que filiados a grupos minoritários.   

Contudo, diante da presença de diversas críticas a tal constatação, o autor esclarece a 

controvérsia por meio da necessária diferenciação entre o conceito de multipartidarismo, por 

ele estabelecido como regime político com mais de dois partidos, e a noção de multiplicação 

de partidos, que implica no aumento do número de agremiações existentes antes da introdução 

do sistema proporcional.   

Assim, como explica Maurice Duverger, o escrutínio proporcional nem sempre 

provocará a disseminação e o aumento do número de partidos políticos existentes, todavia, 

jamais incentivou ou manteve um sistema bipartidário, pois implica no multipartidarismo. 

 Nesse sentido, afastar qualquer evolução para o bipartidarismo é o primeiro efeito da 

representação proporcional para o autor, vez que, nesse sistema, não há benefício que conduza 

os partidos políticos à fusão, ao passo que a cisão, por outro lado, não lhes traz qualquer 

prejuízo relevante, pois não implica necessariamente em redução da representação pelo 

sufrágio. 

Todavia, o autor não descarta a possibilidade do escrutínio representativo proporcional 

atenuar o multipartidarismo e aglutinar algumas agremiações muito reduzidas em face do 

caráter coletivo e da necessidade de organização e disciplina que decorre desse tipo de 

sistema eleitoral, sem, contudo, suprimir a pluridade de partidos ou conduzir ao 

bipartidarismo.  

Efeito diverso da manutenção do multipartidarismo, porém, seria o de aumentar o 

número de partidos existentes em decorrência da representação proporcional, hipótese cuja 

ocorrência Duverger não descarta, contudo, adverte para a cautela necessária na sua análise, 

porquanto a incidência de tal possibilidade é bem menor do que aquela que a literatura, por 

vezes, faz crer. 

Nesse passo, destaca que esse efeito de multiplicação partidária apenas incide em 

condições bem específicas e determinadas, notadamente por meio da criação de novos e 

menores partidos políticos e, também, ainda que em menor escala, por meio de cisões internas 

entre os partidos, ambas as hipóteses em face do efeito psicológico causado nos eleitores 

conscientes de que os seus votos em candidatos colocados em terceiro ou quarto lugar no 

escrutínio representativo não serão descartados por aqueles atribuídos aos candidatos com 
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maior apoio popular, motivo pelo qual os supramencionados efeitos da polarização, próprios 

ao sistema majoritário, não incidem na representação proporcional. 

Por consequência, considerando o potencial em favorecer a disseminação de novas e 

menores agremiações, o sistema proporcional também recebe críticas da literatura por ensejar 

a formação de coligações entre partidos que, por vezes, possuem linhas ideológicas 

fundamentalmente opostas, de modo oportunista, ou seja, como estratégia para formação de 

maiorias, mecanismo que claramente viola o princípio da representação e diminui a 

credibilidade e o grau de confiança da população em torno da capacidade dos partidos em 

representar com solidez as ideias políticas por eles veiculadas. 

Nesse contexto, o fato de propiciar a formação de coligações pelos representantes 

políticos é apontado como fator negativo do sistema de representação proporcional por 

estudiosos que destacam a circunstância de que a formação de uma maioria (por coligação ou 

não) é condição necessária para tomada da decisão política, enquanto elemento intrínseco ao 

ato de decidir, em qualquer dos sistemas eleitorais a serem adotados, de modo que, ainda que 

a escolha dos representantes possa ser proporcional, a tomada de decisão sempre se dará por 

maioria.  

Nas palavras do publicista francês Vedel, mencionado por Paulo Banovides: “se é 

possível escolher proporcionalmente, não é possível porém decidir segundo a noção de 

proporcionalidade, porquanto – acrescenta ele – decide-se sempre de forma majoritária, por 

isso ou por aquilo, pelo sim ou pelo não”116. 

Por consequência, não é incomum a crítica de que o sufrágio proporcional possa violar 

de modo paradoxal o próprio princípio representativo que prestigia, ao atribuir aos partidos 

menores uma importância decisiva central que não encontra respaldo no apoio popular por 

eles recebido nas urnas em número de votos. Isso porque, em face da necessidade de criar 

coligações, os pequenos partidos possuem o poder de escolher o grupo para o qual destinarão 

o seu apoio político, decisão que pode definir qual agremiação vai prevalecer como maioria 

política no legislativo e, assim, influenciar de modo contundente a tomada de decisões 

políticas, a criar uma situação de patente instabilidade para a governabilidade.  

Por fim, outro aspecto merece destaque ao se tratar dos pontos negativos 

frequentemente atribuídos pela literatura ao sistema de representação proporcional, qual seja a 

complexidade das técnicas de contagem eleitoral e distribuição de cadeiras, que se opõem 

diretamente a aparente simplicidade da lógica proporcional de fracionar o poder político 

                                                 
116 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 271. 
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direto entre as mais diversas correntes ideológicas e, assim, tornam-se pouco acessíveis ao 

eleitorado, cuja confiança no processo democrático pode vir a ser abalada pela dificuldade em 

dominar ou apreender as regras pelas quais o representante para o qual confiou o seu voto 

recebeu ou não uma cadeira ou uma fração do poder legislativo direto. 

  Nesse sentido, tem-se em especial o problema, intrínseco ao sistema proporcional, da 

determinação do número de cadeiras ou de candidatos eleitos em cada partido, a fim de tornar 

válidos todos os votos, sem deixar qualquer sobra sem eficácia. 

Para tanto, no Brasil, é adotado o sistema proporcional de quociente eleitoral, por 

meio do qual se deve partir do número de cadeiras em disputa para, com o resultado dos votos 

válidos (comparecentes menos os votos brancos e nulos), realizar uma operação de divisão e, 

assim, obter o chamado quociente eleitoral. 

O quociente eleitoral é o número de votos mínimos que os partidos devem obter para 

ocupar uma cadeira. Nesse cálculo devem ser desprezadas as frações e feito o arredondamento 

do resultado para cima se a fração for maior ou igual a 0,5 e para baixo se a fração for menor 

que o mencionado valor.  

No entanto, com a reforma eleitoral de 2015, deve-se observar, também, a chamada 

cláusula de barreira. A cláusula de barreira nada mais é do que o percentual mínimo de 10% 

(dez por cento) que o candidato deve obter para ocupar uma cadeira em disputa. Significa 

dizer que o partido deverá obter, ao menos, o número de votos resultante do quociente 

eleitoral e, ainda, o escolhido candidato deverá ter obtido o percentual de 10% de votos 

nominais para ocupar essa cadeira. 

A clausula de barreira atua, aqui, como uma das estratégias mencionadas por Duverger 

para evitar os malefícios de um eventual fracionamento indesejado do poder político em um 

número elevado de pequenos partidos, cautela que se volta a compensar um dos possíveis 

efeitos negativos próprios ao sistema representativo proporcional. Por tais razões, o autor 

defende que: 

 

No fundo, a representação proporcional integral não existe em parte alguma, 
não tanto por causa das suas dificuldades técnicas (que são relativamente 
fáceis de vencer) quanto por suas consequência políticas e, particularmente, 
da sua tendência a multiplicar os grupos mais ou menos minúsculos e mais 
ou menos móveis117. 

 

Assim, de acordo com a cláusula de barreira, primeiro deve ser calculado o quociente 

                                                 
117 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 287. 
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partidário que nada mais é do que o resultado dos votos válidos que cada partido obteve 

(votos nominais e de legenda) e dividi-lo pelo quociente eleitoral.  

Note-se, inclusive, que a fração deve ser desprezada para esse cálculo. 

Assim, feito o cálculo para cada partido em disputa, será verificado o número de 

cadeiras obtidas por estes.  

Após, as sobras (cadeiras que sobraram após o resultado do quociente partidário e 

vagas ocupadas por cada partido) serão distribuídas observada a cláusula de barreira (art. 108 

do Código Eleitoral, com a nova redação dada pela Lei nº 13.165/15). 

O chamado cálculo da média é aquele realizado para completar a ocupação das 

cadeiras remanescentes ao quociente partidário, sempre observada a cláusula de barreira. 

Para o cálculo da média, deve ser dividido o total de votos válidos obtidos pelo partido 

ou coligação pelo total de vagas obtidas pelo partido ou coligação decorrente do quociente 

partidário mais um. 

O partido ou coligação que obtiver maior média elegerá o candidato mais votado que 

ainda não obteve a cadeira pelo sistema de quociente partidário, mas desde que sua votação 

seja igual ou superior aos 10% do quociente eleitoral (cláusula de barreira) e assim se procede 

cada rodada até o preenchimento total das cadeiras. 

Ressalte-se que o percentual de 10% do quociente eleitoral não será aplicado na 

hipótese de suplentes (art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral). 

Importante ressaltar que o Código Eleitoral adotou o sistema de lista aberta, onde os 

partidos apresentam seus candidatos para livre escolha dos eleitores (art. 109, § 1º, do Código 

Eleitoral).  

“No sistema de lista fechada os partidos decidem, antes das eleições, a ordem dos 

candidatos. O eleitor não vota em nomes, mas apenas em um dos partidos118”. 

Desse modo, as cadeiras obtidas por cada partido serão ocupadas pela ordem dos 

nomes escolhidas pelos referidos partidos, obtendo a vaga o candidato que primeiro estiver na 

lista e assim por diante. 

 

1.3 Democracia Partidária (canal de participação - polo decisional) 

    

Como caixa de ressonância da representação política, os partidos políticos exercem 

extrema importância no cenário democrático de uma nação. São os partidos políticos que 

                                                 
118GOMES, José J. Direito eleitoral. 11a. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 42.  
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atuam como canal de interlocução entre os anseios do detentor do poder (povo) com a 

atividade do Estado. 

E como bem pontua Monica Herman Salem Caggiano: 

 

Dimana daí o papel reservado à agremiação político-partidária, de 
instrumento de globalização do processo político, de vetor de interação entre 
governantes e governados no esquema de representação política. Daí, 
também, o campo que se abre ao esquema participativo por via partidária – 
dentro e fora do âmbito parlamentar. Isto porque o partido assume a 
configuração de organismo destinado a concorrer “para a formação da 
vontade política do povo”119 

    

Significa dizer que aos partidos políticos está reservada não só a interlocução do povo 

com o governo, dentro da esfera político parlamentar, mas também, o canal de participação da 

vontade popular como voz daqueles que se situam fora da estrutura governamental com 

possibilidade de serem ouvidos.  

Isso porque, no modelo de democracia representativa próprio a realidade 

contemporânea, além da atribuição manifesta de intermediar a participação dos cidadãos e 

dar-lhes voz, os partidos políticos atuam, também, como importante instrumento de formação 

da própria vontade popular, ao reunir cidadãos e eleitores dispersos em grupos coesos de 

exposição e articulação organizada de ideias e, assim, desempenham o papel de canal de 

comunicação e construção de posições políticas que exercerão influência central sobre a 

tomada de decisões pelo Estado. 

Para Leibholz120, não há como considerar um Estado Democrático Representativo sem 

os partidos políticos, por ele reconhecidos como unidades de ação política indispensáveis a 

democracia, não apenas no aspecto político-sociológico, mas também, no âmbito 

constitucional. O autor destaca a tendência das Constituições democráticas em incorporar e 

reconhecer legalmente os partidos políticos, por volta do segundo quartil do século XX, como 

instrumentos de ação indispensáveis com atribuições de interesse público, aos quais se passou 

a destinar, inclusive, auxílio financeiro estatal.   

Com efeito, os partidos políticos foram consagrados e se consolidaram como 

instrumento imprescindível a democracia representativa no decorrer do século XX, em um 

contexto no qual a pressão dos setores alijados a distribuição da riqueza e o crescimento da 

                                                 
119CAGGIANO, Monica Herman Salem. Oposição da política: propostas para uma rearquitetura da democracia. 
São Paulo: Angelotti, 1995, p. 78 
120 LEIBHOLZ, Gerhard. Representación y identidade. In: Lenk, Kurt; Neumann, Franz. Teoría y sociologia 
críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama, 1980. pp. 205 – 208. 
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participação das camadas sociais menos favorecidas economicamente criaram condições para 

o seu fortalecimento como instrumento político que servia a necessidade de comunicação dos 

anseios populares daqueles grupos que até então não tinham voz ativa na política, mas que 

ansiavam por expressar as suas reinvindicações. 

Assim, tem-se que os clamores de reforma social consagram os partidos políticos, que 

se firmaram inicialmente como canal de institucionalização do poder reivindicatório das 

massas.  

É nesse contexto de anseio por maior representatividade popular e participação social, 

bem como de formulação de críticas a democracia representativa de matiz liberal, 

fundamentada na ideia do mandato representativo e no caráter oligárquico dos órgãos 

representativos que Hans Kelsen121 elabora o modelo de Estado de Partidos que também 

recebe a denominação de Democracia Partidária.  

Por meio desse modelo, o autor busca a efetivação de uma democracia mais autêntica 

que substituísse o superado arcabouço democrático liberal-representativo e, nesse processo, 

observa os partidos como instrumentos fundamentais da estrutura política por ele pensados 

como instituições isentas de qualquer vício, financiadas por recursos estatais (vez que 

desempenha atribuições de interesse público), com estrutura interna democrática, depuradas 

da corrupção e de formas burocráticas de tomada de decisões, por meio das quais as bases 

escolheriam os seus dirigentes de modo transparente. 

Tais instituições seriam formadas por grupos de cidadãos reunidos pelas suas 

afinidades ideológicas em torno de um projeto de administração do Estado, que se 

autogovernariam indiretamente, vez que caberia a eles a elaboração das diretrizes do governo, 

bem como a fixação dos objetivos políticos a serem perseguidos pelo Estado. 

Os partidos políticos teriam, portanto, a função de agrupar ideários políticos 

coincidentes e firmá-los em âmbito estatal, de modo que o protagonismo das decisões 

políticas deixaria de caber aos representantes eleitos, pois passaria ao próprio partido e aos 

seus programas políticos, dos quais os detentores dos cargos eletivos seriam apenas um canal 

de comunicação das decisões da organização e não, o centro do poder de decisório. 

Deste modo, é possível observar uma aproximação entre esse sistema e a 

representação por mandato imperativo, contudo, na democracia partidária kelseniana o grau 

de vinculação é menor, vez que, a despeito dos mandatos pertencerem aos partidos políticos, 

os representantes possuiriam certo grau de liberdade de posicionamento, ainda que limitado 

                                                 
121 KELSEN, Hans. A democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti et al. São Paulo: Martins Fontes, 1993. pp. 40 
– 41. 
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àquelas condutas condizentes com as diretrizes partidárias, ante o dever de fidelidade, a ser 

observado sob pena de destituição. 

Apesar do esforço de diversas democracias contemporâneas, inclusive a brasileira, de 

se resgatar mecanismos de participação direta, como o plebiscito e o referendo já analisados, 

bem como leis de iniciativa popular e propostas de orçamento participativo, entre outras, por 

certo que as dimensões territoriais e populacionais dos Estados modernos inviabilizam a 

formação de assembleias populares para deliberação direta, contexto em que os partidos se 

consolidaram como meio de criação de consenso popular e legitimação do processo de 

tomada de decisões políticas, de modo que não se tem ainda, concretamente, um modelo 

alternativo ao sistema representativo por meio dos partidos políticos 

Contudo, em oposição a um modelo ideal de democracia partidária, tal como 

formulado por Kelsen, os limites do sistema democrático partidário se revelam claramente no 

contexto contemporâneo, ante aos constantes desafios encontrados pelos partidos políticos 

para tornarem efetivos os valores cívicos e os ideais de justiça, igualdade, cidadania e 

participação política sobre os quais se consolidaram.  

Para tanto, em face das suas limitações, a atuação dos partidos políticos na democracia 

representativa tem sido marcada por um contínuo exercício de adaptação da sociedade e 

elaboração de instrumentos para torna-lo mais permeável às demandas populares, bem como 

mentor de debates e soluções negociadas para os conflitos. 

Ao tratar da qualidade da representação para o exercício do poder político, Altthusser, 

citado por Cortez, avalia que a efetivação dos partidos políticos apresenta um óbice intrínseco 

a sua própria criação, porquanto foram pensados com base na ficção do eleitor como um 

indivíduo livre e em condição de igualdade aos demais, ao passo que a política é regida 

fundamentalmente pelos interesses da classe dominante, sobre os quais recaem as lutas de 

classes122. 

Com efeito, nas democracias contemporâneas, não é raro constatar a formação de uma 

vontade partidária alheia e, por vezes, até contraditória aos interesses do corpo eleitoral, que 

se estende ao poder legislativo, cuja representação estritamente vinculada às diretrizes do 

partido se afasta gradativamente da vontade do corpo eleitoral e, assim, do povo politicamente 

organizado.   

Nesse processo, a soberania da vontade popular tem espaço apenas no sufrágio e 

                                                 
122 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado. Trad. Walter José Evangelista, Rio de Janeiro: Graal, 
1985, p. 116. In CORTEZ, Luís Francisco A. Aspectos gerais e históricos dos partidos políticos no Brasil. 
Soberania popular e partidos políticos. In: Direito Eleitoral e Processual Eleitoral: temas fundamentais. 
Guilherme. Walter de Almeida et al (coord.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 176. 
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parece se extinguir/se extingue com esse, vez que, uma vez empossados dos cargos eletivos e 

legitimados pelo escrutínio popular, os representantes passam a seguir rigorosamente os 

interesses e determinações de um pequeno grupo que compõe a liderança do partido a que 

estão vinculados.  

Amparados e legitimados pela insígnia teórica de um governo do povo pelo povo, os 

detentores de poder de mando, ou seja, os membros da direção partidária conduzem a ação 

política e os rumos do Estado, frequentemente alheios à vontade do povo ou ao interesse 

geral, mas atentos ao desígnio fundamental de conservar e expandir o poder político do seu 

grupo em detrimento aos demais, em um sistema de governo denominado por Paulo 

Bonavides como “ditadura invisível dos partidos” ou “oligarquia partidária”.  

Nas palavras do autor: 

 

Em verdade, todo o consentimento das massas, manifesto ou presumido, 
consoante a ordem política seja livre ou autoritária, há de se circular sempre 
através de um órgão ou poder intermediário, onde corre porém o risco de 
alienar-se por inteiro. Esse órgão vem a ser o partido político. (...) Não raro a 
oligarquia partidária conserva o poder, conservando do mesmo passo o 
emblema democrático. Todavia, a morte do regime de acha próxima ou já se 
consumou porque não vivem as instituições democráticas de um nome ou de 
um rótulo, senão daquela prática efetiva, donde não haja desertado ainda a 
vontade popular123.  

 

Nesse passo, Maurice Duverger aponta para a existência de uma crise de representação 

no próprio funcionamento interno dos partidos políticos, ao denominar como “oligárquico” o 

modo assumido pela direção dos partidos, segundo o qual os chefes e dirigentes partidários, 

dentre os quais o autor inclui tanto os democráticos, como os autocráticos, formam um grupo 

de difícil acesso e, assim, constituem nas palavras de Duverger, uma “casta mais ou menos 

fechada”.      

 
Teoricamente, a eleição deveria impedir o nascimento de uma 
oligarquia; de fato, parece antes favorecê-la. As massas são 
naturalmente conservadoras; apegam-se elas aos seus velhos chefes, 
desconfiam de novas fisionomias. Nos partidos socialistas, onde o 
recrutamento dos chefes é mais democrático que alhures, sua 
renovação é igualmente mais difícil124. 

 

Diante deste cenário, a literatura constata a existência de uma crise do sistema 
                                                 
123 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 299 – 300. 
124 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 188. 
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representativo, marcada por uma clara relação de oposição entre os ideais para defesa dos 

quais os partidos políticos se erigiram como instrumentos de organização e canal de expressão 

da vontade do popular e os interesses veiculados por tais agremiações no exercício do poder.   

  Isso porque os partidos políticos se solidificaram historicamente como instrumentos de 

emancipação dos interesses do povo e de institucionalização da vontade dos cidadãos em 

poder político e, como decorrência lógica, deveriam desenvolver as suas atividades 

vinculados ao sistema político democrático em que se fundamentaram, ou seja, como 

associação para o exercício do poder pelo povo, em defesa do princípio de livre reunião e dos 

demais ideais democráticos.  

  Essa também é a linha de análise que desenvolve Manoel Gonçalves Ferreira Filho:  

 

 (...) a chamada democracia partidária não está livre de críticas. Na verdade, 
ao se investirem no mandato, os políticos fazem dele o que bem entendem. 
A experiência tem revelado que alguns o buscam por motivos 
inconfessáveis, mas sempre sob o manto de um discurso bem urdido, bem 
lapidado125.   

 

   Sobre a oposição entre o conceito de democracia como valor político e a crise de 

representatividade que recai sobre as contemporâneas democracias representativas por 

partidos políticos, também merece destaque a análise de Luís Francisco Cortez: 

 

Na prática partidária, a democracia tem sido reconhecida como valor comum 
à medida que permite que todos postulem ou participem do poder, mantidas 
as regras vigentes, mas não como valor de efetiva valorização da cidadania e 
participação política, visadas não como fim, mas sim como um dos meios de 
acesso ao poder126.  
 
 

  Essa fragmentação partidária e o descomprometimento ideológico dos partidos com 

os ideais democráticos, bem como com os interesses dos eleitores, são elementos que, 

segundo a literatura, além de prejudicar sobejamente a governabilidade, contribuem para a 

formação de outros óbices a serem superados pelo sistema político na efetivação democrática, 

como a reduzida identificação do eleitor com o partido e com o candidato para o qual atribuiu 

seu voto. 

  Nesse sentido, a percepção pelo eleitor da existência de uma relação de fraca 
                                                 
125 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. Vol. 1, arts. 1º a 
103, 3ª ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 19. 
126 CORTEZ, Luís Francisco A. Aspectos gerais e históricos dos partidos políticos no Brasil. Soberania popular 
e partidos políticos. In: Direito Eleitoral e Processual Eleitoral: temas fundamentais. Guilherme. Walter de 
Almeida et al (coord.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 177. 
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vinculação entre os interesses do candidato ou partido eleito, muitas vezes com a contribuição 

do seu voto, e aqueles por ele ansiados provoca uma reação de desinteresse em relação a 

atuação política dos seus representantes, bem como dos desígnios tomados pelo governo.  

  Assim, é possível notar, sob o ponto de vista dos cidadãos, detentores do poder 

político, uma paradoxal perda do sentido democrático e representativa do próprio sufrágio, a 

despeito da sua natureza, como elemento constitutivo essencial da democracia representativa.  

  Isso porque, ante a dificuldade de observar diferenças significativas de ideologia ou 

de programas políticos que identifique e caracterize a agenda de cada partido, os eleitores 

passam a atribuir ao voto uma legitimidade democrática apenas formal e instrumental para 

viabilizar a governabilidade, em face da necessidade de se eleger representantes formais.  

  Por consequência, é possível identificar ainda uma ausência de preocupação com a 

própria qualidade da representação, cuja escolha frequentemente é resultado de estratégias de 

propaganda eleitoral bem sucedidas que parecem se voltar mais a consumidores políticos, que 

cidadãos em exercício do poder democrático.  

  Ao perceber a existência de uma crise representativa democrática, também destaca 

Carl Shimitt: 

 
Os partidos atualmente não se apresentam mais em posições divergentes, 
com opiniões passíveis de discussão, mas sim como grupos de poder sociais 
ou econômicos, que calculam os interesses e as potencialidades de ambos os 
lados para, baseados nesses fundamentos efetivos, selarem compromissos e 
formalizarem coalizões. As massas são conquistadas por meio de um aparato 
de propaganda, cujos bons resultados derivam de um apelo a interesses e 
paixões mais imediatos. O argumento, no seu sentido mais literal, 
característico da discussão autêntica, desaparece. No seu lugar surge, nas 
negociações entre partidos, a contabilização calculista dos interesses e das 
chances de poder127. 

    

  Esse esfacelamento dos princípios democráticos não se restringe ao exercício externo 

do poder, vez que o processo também é identificado pela literatura na própria estrutura interna 

dos partidos, que disciplina a ação e o comportamento dos seus membros para que o façam a 

imagem e semelhança das suas determinações.  

  Por força de uma legislação que vincula cada vez mais a conduta dos representantes 

do povo às determinações dos dirigentes das agremiações, a coação partidária restringe 

sobejamente a liberdade do parlamentar, cuja missão se volta mais a impor a vontade da sua 

liderança partidária aos demais parlamentares do que persuadi-los em função de determinada 

convicção pelo bem comum, como parte de um processo que, de modo deliberado e nas 
                                                 
127 SCHMITT, Carl. A crise da democracia parlamentar. Trad. Inês Lohbauer. São Paulo: Scritta, 1996. p. 08. 
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palavras de Paulo Bonavides, “entrega juridicamente o Estado aos partidos”128. 

 

A consciência individual cede lugar à consciência partidária, os interesses 
tomam o passo às ideias, a discussão se faz substituir pela transação, a 
publicidade pelo silêncio, a convicção pela conveniência, o plenário pelas 
antecâmeras, a liberdade do deputado pela obediência semicega às 
determinações dos partidos, em suma, as casas legislativas, dantes órgãos de 
apuração da verdade, se transfazem em meros instrumentos de oficialização 
vitoriosa de interesses previamente determinados129. 

 

  Estas reflexões estão inseridas em um debate mais amplo sobre a efetiva contribuição 

dos partidos políticos no processo de consolidação da democracia representativa, inclusive, no 

que concerne aos mecanismos democráticos de formação da vontade e organização internas 

aos partidos, de modo que o seu desempenho esteja inteiramente comprometido com os ideias 

democráticos.  

  Nesse passo, torna-se primordial analisar o papel desempenhado pelas normas de 

organização interna e funcionamento dos partidos, bem como o grau de contribuição delas 

para o processo de aperfeiçoamento democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
128 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 300. 
129 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 301. 
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Capítulo 2 – Partidos Políticos no Contexto Democrático 

 

2.1 Origem e surgimento dos partidos políticos.  

 

 O desenvolvimento dos partidos em sua acepção moderna ocorre na esteira do 

desenvolvimento da democracia e, assim, da ampliação do sufrágio popular e das 

prerrogativas parlamentares. Isso porque, diante do aumento no número de eleitores, torna-se 

premente a necessidade de reuni-los em grupos que possibilitem a canalização dos seus votos, 

bem como a divulgação de candidatos. 

 Ao analisar o processo de construção histórica dos partidos políticos na democracia 

moderna, torna-se importante atentar para a ressalva feita por Maurice Duverger130, ao 

diferenciar o partido político, em sua acepção moderna, e os grupos parlamentares, clubes 

populares, facções e associações de pensamento, presentes no período do Senado da Roma 

clássica e na Renascença. 

 Com efeito, Bonavides131 destaca que, se nos séculos XVII e XVIII, a literatura 

política antipartidária não traçava distinção entre partidos políticos e facções, porém, com o 

desenvolvimento da sua atuação e a assunção de maior protagonismo no cenário político, 

expandiu-se, também, o prestígio atribuído aos partidos, fenômeno que se refletiu no esforço 

da literatura em elaborar distinções entre as duas expressões.  

 Assim é que o termo “partido político” passou a ser empregado de modo positivo, ao 

passo que à expressão “facção” foi atribuído um caráter negativo da participação política 

organizada, como ente essencialmente voltado a defesa de interesses privados, enquanto que 

os partidos foram tomados como instituições voltadas a defesa do interesse público, próprias 

aos governos livres.   

 Fávila Ribeiro132 observa que as facções possuíam um nível de desenvolvimento 

inferior ao dos partidos, porquanto não consistiam em organizações dotadas de estabilidade, 

bem como de um sistema disciplinar que assegurasse a coesão e a unidade entre os seus 

membros, dirigentes, líderes e filiados. 

 Contudo, aponta que, a despeito de não contarem com estabilidade de organização, as 

facções representam as origens dos partidos políticos modernos, nos seus primeiro estágios 

evolutivos que perduram por diversos séculos, durante os quais figuram como exemplo a 

                                                 
130 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 19. 
131 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 375. 
132 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense. 2ª ed., 1986, p. 224. 
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rivalidade entre os eupátridas e os demos, em Atenas do século V a.C., a disputa entre os 

optimates e os populares, em Roma, e, ainda, as divergências entre as casas de Lancaster e de 

York, que culminaram com a guerra das Rosas, na Inglaterra.   

 Para o autor, o contexto sócio-político de disputa entre facções antagônicas só passa a 

apresentar condições propícias ao surgimento dos partidos políticos, como organizações 

estáveis, com a ampliação do sufrágio e, assim, com a integração de camadas sociais que, até 

então, não participavam do processo de disputa pelo poder.  

  Nessa esteira, os partidos políticos modernos tem origem na primeira metade do 

século XIX, no contexto social de fortalecimento dos ideais igualitários, próprio à luta de 

classes, em que persistia o anseio de superação das elites sociais tradicionais. Como 

decorrência desse processo de transformação capitalista das relações sociais, a ampliação do 

sufrágio popular trouxe a necessidade de criar comitês políticos que representassem os novos 

eleitores e, assim, canalizassem a confiança deles. 

 
Historicamente, a origem do partido pode remontar à primeira metade do 
século XIX, na Europa e nos Estados Unidos. É o momento de afirmação do 
poder da classe burguesa e, de um ponto de vista político, é o momento de 
difusão das instituições parlamentares ou da batalha política pela sua 
constituição133. 

 

 Com efeito, a literatura aponta que o surgimento dos primeiros partidos se deu na 

Inglaterra, por volta da primeira metade do século XIX, contexto em que foi criado o partido 

dos Notáveis, em 1832. Tais agremiações partidárias desempenhavam influência política 

ainda limitada à época, contudo, já estavam voltadas para a eleição de representantes e, em 

face do crescimento do movimento operário, buscavam a ampliação do seu escopo, a fim de 

elaborar programas políticos de maior alcance social e, assim, canalizar os votos das massas, 

cada vez mais organizadas politicamente.  

 De fato, tanto a consolidação das instituições burguesas como o fortalecimento do 

movimento operário, constituíram marcos históricos considerados pela literatura política 

como transformações sócio-políticas essenciais a formação e ao surgimento dos partidos 

políticos na Europa Ocidental.  

 Assim, se durante a luta contra a nobreza feudal, a burguesia se aliou ao proletariado, a 

fim de tornar homogêneo o movimento oposicionista por representação política, no final do 

século XIX, essa aliança foi rompida pelo processo de fortalecimento da autonomia da classe 

                                                 
133BOBBIO, Norberto; Matteucci, Nicola; Pasquino, Gianfranco. Dicionário de Política. 5ª ed., 
Brasília:Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 899. 
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operária. Deste modo, as massas que estavam alijadas do processo político deixaram de ser 

apenas um aliado incômodo da burguesia, para se tornar um grupo social antagônico na 

disputa pelo poder.  

 Nesse passo, em 1871, durante a Comuna de Paris, formaram-se os primeiros 

conselhos operários e, em reação aos quais, a burguesia reagiu de modo repressivo e passou a 

controlar com rigidez a classe operária, por meio da ideologia e também da criação de 

instituições sociais que a limitassem. 

 Os sindicatos e as ligas políticas operárias, entre outras formas de organização, foram 

as primeiras associações de resistência e representação proletárias que atuaram como 

sementes da formação dos primeiros partidos políticos dos trabalhadores, de cunho socialista 

ou social-democrata.  

 Nessa linha, tem-se que o surgimento de diversos partidos de cunho social-democrata 

está situado no contexto de transição do modelo democrático censitário para aquele partidário 

de matiz liberal, em face da reação popular a democracia burguesa partidária, por meio da 

qual a classe capitalista procurava legitimar a sua dominação, com a exclusão das classes 

exploradas do processo político e restrição censitária ao direito de sufrágio.  

 Duverger134 leciona que o surgimento dos comitês eleitorais está intrinsicamente 

relacionado a extensão do sufrágio popular, ao observar que a adoção do sufrágio universal 

provocou o crescimento dos partidos socialistas na maior parte dos países da Europa, no 

século XX.   

 

A criação de comitês eleitorais tente, portanto, a ser uma iniciativa da 
esquerda, porque se beneficia essencialmente da esquerda: trata-se, graças a 
esses comitês, de tornar conhecidas novas elites capazes de inculcar no 
espírito dos eleitores o prestígio dos antigos. Mas a direita deve 
necessariamente seguir esse exemplo, para procurar manter sua influência: 
esse fenômeno de contágio da esquerda será amiúde encontrado novamente 
na análise da estrutura dos partidos135.   

 

 O autor observa, contudo, que são diversos os fatores que podem ensejar a formação 

de grupos parlamentares e, assim, dar origem aos partidos políticos, dentre os quais destaca o 

aspecto ideológico, em face da comunhão de ideias e de doutrinas políticas, como elemento 

essencial da reunião de parlamentares a constituir um mesmo grupo. 

 Houve, ainda, segundo o autor, casos em que a vizinhança geográfica ou a defesa dos 

                                                 
134 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 23. 
135 Idem, p. 24. 
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interesses de certo grupo profissional atuaram como elementos de identificação determinantes 

para criação de grupos parlamentares, que apenas posteriormente se alinham a uma corrente 

de pensamento ideológica comum.  

 Outro fator que determina o surgimento de partidos políticos, mencionado por 

Duverger, consiste no interesse em criar coalizões e concentrar a representação de grupos 

parlamentares, de modo organizado, para garantir alguma vantagem política, como efeito da 

adoção do sistema eleitoral de representação proporcional.  

 Em essência e de modo geral, o autor destaca que a própria ampliação das funções da 

assembleia política, bem como o desenvolvimento da sua independência, provocaram nos 

membros do legislativo a necessidade de se unirem por afinidades, a fim de tomarem decisões 

mutuamente benéficas.   

 Oportuno consignar, neste contexto de discussão, as quatro etapas do ciclo evolutivo 

dos sistemas partidários, como elaborado por Huntington e citado por Fávila Ribeiro136, 

denominadas por: faccionalismo, polarização, expansão e institucionalização.  

 Nesse passo, a primeira etapa consiste na formação de facções e grupos reservados ao 

ambiente parlamentar que representavam uma classe social homogênea, ainda distantes do 

eleitorado, ao passo que, durante a fase de polarização, ocorre um processo de superação do 

caráter isolacionista das facções, por meio da assimilação de novas forças sociais que 

atribuem àquela organização rudimentar o caráter de partido político.  

 Assim, a fase de expansão é marcada pelo processo de multiplicação dos partidos, do 

qual decorre a constituição de novas lideranças, bem como o aumento da participação popular 

e das massas que passaram a integrar e influir na organização pela distribuição do poder 

político.    

 Por fim, decorrido o período de consolidação das agremiações partidárias, estas 

passaram a integrar os quadros institucionais do sistema político, momento em que um partido 

político institucionalmente fortalecido consegue desenvolver maior autonomia em relação ao 

seu fundador e, assim, manter-se no poder, mesmo em face do declínio de seu líder 

carismático. 

 Duverger137esclarece que, observados os casos específicos, é possível delinear um 

mecanismo geral de formação dos partidos políticos, notadamente aqueles de índole liberal 

                                                 
136 HUNTINGTON, Samuel P. A ordem política nas sociedades em mudança. Trad. De Pinheiro Lemos. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária Ltda., 1975. P. 416-421, citado por RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. Rio de 
Janeiro: Forense. 2ª ed., 1986, p. 227. 
137 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 25-26. 
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burguesa, que compreende a criação inicial de grupos parlamentares, da qual decorre o 

surgimento dos comitês eleitorais, dentre os quais se estabelece uma conexão permanente. 

Deste modo, os grupos parlamentares, em geral, seriam originados antes dos comitês 

eleitorais.  

 Assim, verifica que a criação de um vínculo de coordenação permanente entre os 

grupos parlamentares e os comitês eleitorais é uma etapa determinante da formação de um 

partido político que, inclusive, o situa dentre as duas tendências gerais de gênese dos partidos, 

a saber, aqueles denominados pelo autor como partidos de criação externa e aqueles de 

origem eleitoral e parlamentar ou de criação interna.  

 Com base em tal distinção, os partidos de criação externa constituem aqueles que 

foram estabelecidos por uma instituição preexistente, como sindicatos, sociedades de 

pensamento, clubes populares e jornais, ou seja, instituições cuja atividade se desenvolve de 

modo prévio e externo às eleições e ao parlamento.  

 O autor ressalta a influência que a origem dos partidos exerce sobre a estrutura, nesse 

aspecto, ao exemplificar a diferença entre os partidos operários, criados por sindicatos e os 

partidos socialistas, criados por parlamentares e intelectuais, estes mais teóricos e menos 

realistas que aqueles, originários dos sindicatos.   

 Duverger138 elenca diversas características próprias aos partidos de criação externa que 

os diferencia daqueles originados em âmbito eleitoral e parlamentar. Inicialmente, destaca que 

os partidos que tem origem em movimentos ou entidades da vida civil apresentam maior grau 

de centralização política, coerência e disciplina, porquanto a sua origem está vinculada a uma 

organização preexistente e, com isso, a uma cúpula que naturalmente une os elementos de 

base, os comitês e as seções eleitorais.   

 Outro aspecto que os diferencia consiste na observação de que o grupo parlamentar 

dos partidos de origem externa não apenas possui menor influência e preponderância sobre as 

atividades partidárias em relação aos partidos originados por parlamentares, mas também 

chega a suscitar certo grau de desconfiança sobre a elite dirigente e fundadora do partido, que 

muitas vezes estabelece mecanismos de controle e fiscalização sobre as atividades dos eleitos.  

 Esse fenômeno, segundo o autor, consiste no reflexo de um traço distintivo mais 

amplo que caracteriza os partidos de origem externa, a saber, a atribuição de menor 

importância e até, a verificação de certo desinteresse em relação às atividades eleitorais e 

parlamentares. Isso porque os fins políticos de atuação geral destes partidos não se limitam 
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aos embates eleitorais e parlamentares, pois estão mais voltados a efetivação de valores 

espirituais e morais na dinâmica política. 

 Em oposição aos partidos políticos de origem exterior, os partidos de origem interior 

são assim denominados pelo autor como aqueles fundados por grupos parlamentares ou 

comitês eleitorais no contexto de formação da democracia burguesa, frequentemente 

originários de cisões ou fusões de partidos políticos preexistentes. 

 

 

2.1.1 Reconstrução histórica do desenvolvimento dos partidos políticos no Brasil 

 

 

 Tendo em vista a contribuição que o estudo das origens exerce sobre a compreensão 

das estruturas partidárias no campo político e normativo, reveste-se de especial relevo analisar 

a evolução histórica dos partidos políticos, especificamente no caso brasileiro. Tal esforço se 

torna, ainda, necessário para compreender os mecanismos e os óbices a efetivação 

democrática no Brasil, tais como o grau de participação e representatividade internos a 

atividade partidária nacional, âmbito de discussões em que se situa o presente trabalho.   

 Se no plano internacional as primeiras organizações político-partidárias surgiram na 

primeira metade do século XIX, também no Brasil da mesma época existem agremiações 

denominadas partidos políticos, como o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se 

revezavam pelo controle do gabinete imperial, mas ainda possuíam uma estrutura organizativa 

rudimentar, razão pela qual eles se assemelhavam mais a facções e a associações políticas que 

disputavam o poder, do que propriamente a partidos políticos, na acepção moderna do termo.  

 Nessa linha, tem-se que: 

 

Embora já expressassem interesses de algumas vertentes políticas como 
liberais, conservadoras, republicanas e monarquistas, as limitações 
decorrentes do poder moderador nesse período, a pequena participação 
popular, as fraudes eleitorais não permitiam atuação mais ampla e os 
denominados partidos parlamentares eram formados por pequenos 
agrupamentos de pessoas com atuação somente nas casas legislativas. 
Tratava-se de agremiações em estado embrionário que, mais tarde, se 
desenvolveriam em partidos políticos hoje conhecidos139.  

 

 Neste cenário sócio-político, as atividades da assembleia constituinte foram marcadas 

                                                 
139 REIS, Marisa Amaro dos; SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Partidos Políticos. São Paulo: Instituto Paulista 
dos Magistrados. 2016. p. 36. 
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pela ausência de qualquer programa político partidário definido ou, ainda, de grupos 

organizados em função de propósitos políticos específicos, vez que ausentes organizações 

duradouras e qualquer tipo de regulamentação que tivessem conexão com a maioria da 

população. 

 Isso porque tanto o Partido Conservador, que era constituído basicamente pela união 

de grandes proprietários rurais e comerciantes urbanos, quanto o Partido Liberal, composto 

majoritariamente por profissionais liberais e outros proprietários de terra de menor 

representatividade, representavam forças políticas manipuladas pelo Imperador, por meio do 

exercício do poder Moderador a ele constituído, contra quem recaíam acusações de manipular 

os interesses dos partidos em seu próprio benefício.  

 Com efeito, no período imperial, as organizações que se auto intitulavam partidárias 

careciam de organização coesa e de programas políticos definidos, porquanto se restringiam a 

representação dos interesses de uma elite minoritária, de acordo com vontades e pleitos 

circunstanciais, de cada momento.  

 Esclarece Aguilar Cortez que: 

 

(...) naquele momento de inicial de formação do estado Brasileiro, a disputa 
concentrou-se na centralização/descentralização do poder, posteriormente, 
direcionou-se a temas como abolicionismo, federalismo e implantação da 
República, agrupando os respectivos interesses no parlamento140. 
 
 

 É nesse patamar de desenvolvimento das organizações políticas que se deram as 

atividades da Assembleia Constituinte de 1932, que, desprovidas de qualquer propósito 

político definido, podem ser consideradas reflexos da ausência de organizações políticas 

estáveis, tanto política, como doutrinariamente, que veiculassem propostas definidas e 

consolidadas.  

 Sobre a Assembleia Constituinte de 1932, destaca Afonso Arinos de Melo Aguiar: 

“(...) os trabalhos se processavam sem uma orientação mais firme, mas conforme o 

predomínio ocasional dos grupos formados à feição de tendências individuais”141. 

 Neste contexto, a Constituição do Império, outorgada em 1824, não apenas não previa 

qualquer regulamentação às organizações de representação política, como também estabelecia 

                                                 
140 CORTEZ, Luís Francisco Aguilar. Aspectos gerais históricos e dos partidos políticos no Brasil. Soberania 
popular e partidos políticos. In: Guilherme, Walter de Almeida; Kim, Richard Pae; Silveira, Vladimir Oliveira da 
(coord.). Direito eleitoral e Processual eleitoral – Temas Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 178. 
141 MELO FRANCO, Afonso Arinos de. História e Teoria do Partido Político no Direito Constitucional 
Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980. p. 26 – 27. 
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uma série de desestímulos ao movimento de criação de agremiações políticas sólidas, 

autônomas e independentes, como o cerceamento ao direito de sufrágio baseada em critérios 

sociais e econômicos; a restrição à liberdade de consciência; o Poder Moderador e, ainda, a 

vinculação dos representantes a religião estatal, dentre outras.  

 Entretanto, é preciso reconhecer que tais agrupamentos políticos desempenharam 

alguma contribuição na veiculação de ideais republicanos, porquanto algumas lideranças e 

grupos políticos atribuíam à forma de governo monárquica o atraso da vida política nacional, 

ao passo que a República era identificada com a modernidade e o progresso.  

 Contudo, justamente em razão da fragilidade política e organizacional destas 

lideranças, no início da República, tanto a proclamação, como o período que dela decorreu, 

foram marcados por forte atuação das forças militares republicanistas. Neste contexto sócio-

político, não havia condições propícias a criação de qualquer sistema político-partidário 

estável e coeso, de modo que, dos grupos existentes no Império, remanesceu somente a 

agremiação que se auto intitulava Partido Republicano, sob o controle da qual estava a 

administração federal e os estados. 

 A literatura aponta, ainda, a existência de um sentimento generalizado de rejeição a 

ideia de uma república multipartidária, porquanto o conceito de “partido político” era 

frequentemente veiculado sob uma acepção negativa na primeira república, circunstâncias em 

que se apregoava a necessidade de evitar a formação de partidos e, assim, criavam-se as bases 

para uma cultura política antipartidária.  

 Joaquim Francisco Assis Brasil analisa a representação política nas primeiras décadas 

da República, sob os seguintes termos: 

 

(...) ninguém tinha a certeza de se fazer qualificar, como a de votar. (...) 
Votando, ninguém tinha certeza de que lhe fosse contado o voto. (...) Uma 
vez contado o voto, ninguém tinha segurança de que seu eleito havia de ser 
reconhecido através de uma apuração feita dentro e por ordem, muitas vezes, 
superior142. 

 

 Assim é que a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de 

fevereiro de 1891 manteve o silêncio constitucional anterior e não reservou qualquer espaço 

normativo para regulação das organizações partidárias e apenas resguardou o direito de 

associação, bem como introduziu o regime representativo, contudo, sem a previsão de 

qualquer mecanismo de intermediação política.  

                                                 
142 ASSIS BRASIL, Joaquim Francisco. A democracia representativa na República (Antologia). Brasília: 
Câmara dos Deputados, 1983. p. 331.  
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 Desse contexto, infere-se que os partidos políticos não eram percebidos na Primeira 

República, como instrumentos de canalização de demandas ou de efetivação da política de 

representação ou de legitimação do poder, mas apenas, como grupos de coordenação de 

interesses.  

 Nesse passo, a concentração do poder e a formação de grupos de interesse ocorria 

fundamentalmente em uma dimensão local, em que a maior autonomia dos Estados propiciou 

a formação de partidos regionais, por meio dos quais legitimava-se o já existente controle das 

elites locais sobre o processo eleitoral e, assim, sobre a tomada de decisões políticas na 

região. 

 Com efeito, a primeira fase da República no Brasil foi marcada pela repressão de 

qualquer tido de agrupamento com fins políticos que se opusessem aos interesses da elite que 

detinha o controle da máquina estatal. O processo de formação dos partidos de esquerda no 

século XX ilustra tal assertiva, porquanto foi marcado pela tomada de uma série de medidas 

pelo poder público para reprimir a primeiras organizações operárias, formadas no contexto do 

início da industrialização brasileira, por volta de 1890.  

 Em 1922, as primeiras organizações dos trabalhadores operários propiciaram a 

criação, no Rio de Janeiro, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), integrado por militantes 

que provinham do anarco-sindicalismo, liderados por Astrojildo Pereira. O Partido Comunista 

buscou se fortalecer por meio de alianças e da coalisão com o Partido Socialista, dando 

origem, assim, ao Bloco Operário e Camponês (BOC), em 1927143. 

 Contudo, em seguida, tais grupos sofreram violenta repressão política, por meio da 

aplicação de normas como a Lei Adolfo Gordo (1907), que permitia a expulsão de operários 

estrangeiros, especialmente italianos, provenientes do movimento político-sindical, bem como 

a Lei Celerada, que autorizava o governo a suspender as atividades e a propaganda, por tempo 

indeterminado, dos sindicatos e agremiações que praticassem atos contrários à ordem, a 

moralidade e a segurança pública144. Tais ferramentas normativas de controle foram 

largamente utilizado pelo governo contra o Partido Comunista do Brasil, na eleição que 

visava a renovação de 1/3 do Congresso Nacional.  

 Neste cenário, é possível afirmar que o comportamento político brasileiro nas 

primeiras décadas da República era marcado pela atuação de grupos políticos comprometidos 

com os interesses das elites, produtores paulistas de café, coronéis e latifundiários, sem 

                                                 
143 SOARES, Orlando. Origens das organizações partidárias e os partidos políticos brasileiros. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, a. 126, nº 103, jul/set. de 1989. pp. 175 - 176. 
144 SOARES, Orlando. Origens das organizações partidárias e os partidos políticos brasileiros. Revista de 
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qualquer programa estruturado de compromissos, cujos líderes assumiam cargos de comando 

em razão da sua posição social, sem qualquer compromisso em defender a vontade coletiva e, 

portanto, sem qualquer preocupação com a representatividade.  

 Assim, apesar da existência de mecanismos de representação política para legitimação 

formal do exercício do poder, não havia à época canais de expressão da sociedade ou 

representantes da vontade coletiva. Deste modo, o domínio do cenário político por grupos ou 

facções voltadas a defesa de interesses pessoais e lideranças individuais não ofereciam 

condições sócio-políticas para efetivação da democracia, justamente pela ausência de partidos 

políticos. 

 Com a sobrevinda da Revolução de 1930, fomentada por um cenário de crise 

econômica mundial, desencadeada pelo crack da Bolsa de Nova Iorque em 1929, de crise na 

economia cafeeira, bem como da conjugação de interesses regionais contrariados que estavam 

alijados do poder, Getúlio Vargas tomou a posse do poder sob o compromisso de governar 

provisoriamente a República, o que o fez até 1937. 

 Neste período, Vargas dá início a um processo de desconstrução dos grupos políticos 

erigidos durante as décadas iniciais da República, sob uma perspectiva que não privilegiava a 

participação política, bem como se opunha a atribuição de maior protagonismo aos partidos e 

ao Legislativo, tudo a evitar que qualquer corrente política antagônica ameaçasse a sua 

posição no exercício do poder nacional. 

 É neste contexto tendente a centralização que, em 24 de fevereiro de 1932, o primeiro 

Código Eleitoral brasileiro foi promulgado, por meio do Decreto nº 21.076, que reconheceu 

juridicamente os partidos políticos, aos quais equiparou as associações de classes 

legitimamente constituídas, regulou o seu funcionamento, previu o registro de candidaturas 

avulsas e, ainda, introduziu o voto feminino no país.  

 Foi sob a égide dessa nova regulamentação eleitoral que os partidos políticos se 

organizaram e disputaram a eleição referente a Assembleia Constituinte de 1933/34, marcada 

pela representação classista majoritária, que elegeu o maior número de constituintes. Autores, 

como Afonso Arinos145, observam que a composição da Assembleia Constituinte por grande 

número de associações profissionais e, assim, por uma extensa bancada sem vinculação 

partidária criava as condições políticas propícias para a instrumentalização do poder 

legislativo por Getúlio Vargas, a obstar a autonomia e liberdade de ação partidárias.  

 Promulgada a Constituição de 1934, os partidos políticos não foram reconhecidos 
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como instituições organizadas e definidas juridicamente, mas apenas previstas no texto 

constitucional como grupos de opinião, cuja representação proporcional na Câmara dos 

Deputados deveria ser buscada de modo programático.  

 Nesse cenário, foi delineada a formação de dois grandes partidos com aspirações 

ideológicas antagônicas que refletiam os movimentos políticos dominantes à época: a Ação 

Integralista Brasileira (AIB), inspirada pelos ideais fascistas europeus, defendia o 

antipartidarismo e propunha uma sociedade pautada pela vontade estatal, e Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), que propunha uma ampla reforma social, econômica e política do Estado 

brasileiro, contrária a concentração do poder político, da riqueza e dos latifúndios.  

 Contudo, ainda que possuíssem certas características partidárias, importante consignar 

que as agremiações do período não possuíam organização ou representatividade de dimensão 

nacional, tampouco estrutura própria a um partido político, razão pela qual se restringiam a 

grupos políticos vocacionados a defesa de determinada ideologia. Tais elementos levam 

Orides Mezzaroba a concluir que “a ausência de organizações políticas fortemente enraizadas 

na sociedade é característica marcante dos ambientes políticos de pouca ou nenhuma tradição 

democrática”146.    

 Com o golpe de Estado perpetrado por Getúlio Vargas em 1937, com a outorga da 

nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de nítida inspiração fascista, foram 

dissolvidas a Câmera dos Deputados, o Senado Federal, as assembleias legislativas e as 

câmeras municipais, bem como foram decretados os estados de emergência e de guerra.  

 Naquele mesmo ano, todos os partidos políticos registrados nos extintos Tribunal 

Superior e Tribunal Regional Eleitoral foram suprimidos pelo Decreto-Lei nº 37, que ainda 

proibiu a organização de quaisquer partidos políticos ou associações civis que veiculassem 

ideias políticas. Com as atividades interrompidas  

 Deste modo, os partidos políticos da época, já precariamente organizados e marcados 

pela carência de representatividade, tiveram a sua atuação interrompida e inviabilizada, após 

um curto período de desenvolvimento das atividades e amadurecimento. Orides Mezzaroba 

avalia o cenário político da época nos seguintes termos: 

 

A falta de tradição democrática brasileira foi acompanhada senão dos 
constantes ataques aos Partidos Políticos, pelo menos de grave hostilidade à 
sua existência e funcionamento. Nesse período varguista da história política 
brasileira, nem ao menos o modelo liberal de Democracia Representativa, já 
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consolidado nos países mais avançados, há pelo menos um século, dera o ar 
de sua graça no território nacional. Na verdade, não há nem o que se falar 
em representação política nesse período, pelo simples fato de que o 
Legislativo fora fechado. Embora mudando constantemente o cenário, as 
situações e os personagens, no teatro da história brasileira o comportamento 
político permanecia o mesmo147.  

 

 Em reação a pressão imposta por diferentes setores da sociedade, políticos adversários, 

intelectuais e militares que haviam retornado da 2ª Guerra Mundial, todos reivindicando a 

instauração de eleições gerais e de um governo democrático, o governo Vargas editou o 

Decreto-lei nº 7.586/1945, que dispunha sobre a organização e o funcionamento dos partidos 

políticos, o alistamento de candidatos e todo o processo eleitoral, por meio de medidas de 

caráter restritivo. 

 Dentre elas, é possível mencionar as exigências previstas para criação de partidos 

nacionais, como organizações com personalidade jurídica de direito privado, com escopo de 

atuação nacional, com apoio de, ao menos, dez mil eleitores, distribuídos por cinco estados 

diferentes do país, no mínimo, cujos ideais fossem consonantes a democracia e aos direitos 

fundamentais do homem, como estabelecido constitucionalmente. O Decreto previu, ainda, a 

possibilidade dos candidatos se inscreverem em mais de uma legenda, bem como disputarem 

os cargos de Deputado Federal e Senador, representando mais de um estado da federação, 

faculdade que afastou, assim, a exigência do domicílio eleitoral.   

 Durante a Assembleia Constituinte de 1946, foi publicado o Decreto-Lei nº 9.258, que 

previu outros, e mais restritos, requisitos para registro dos partidos políticos na Justiça 

Eleitoral, segundo os quais estariam excluídos da cena política todas aquelas agremiações que 

não possuíssem ao menos cinquenta mil eleitores, distribuído por, no mínimo, cinco estados 

da Federação, com mil eleitores em cada um deles, ao menos, bem como que não se alinhasse 

aos princípios democráticos e aos Direitos Fundamentais do Homem. Teriam os registros 

cancelados, ainda, aqueles partidos que recebem recursos financeiros ou qualquer tipo de 

orientação ideológica e auxílio do exterior, justificativa sob o qual o Tribunal Superior 

Eleitoral cancelou o registro do Partido Comunista Brasileiro, bem como foram cassados os 

mandatos políticos de todos os seus membros.   

 Promulgada nesse contexto, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 

ofereceu contribuição ínfima ao processo de institucionalização dos partidos políticos, 

limitando-se, de modo geral, a incorporar medidas que já haviam sido objeto de determinação 

nos decretos-leis que a precederam e, na mesma linha ideológica, foi caracterizada mais por 
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impor restrições a criação de partidos, do que regular mecanismos que os fortalecessem.  

 A literatura infere, nesse contexto, que as exigências determinadas pela legislação para 

criação e funcionamento dos partidos, baseadas em termos quantitativos de número de 

eleitores, revela um esforço nítido de preservar os partidos que já possuíam organização e 

estrutura nacionais, como o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), ambos apoiados por Vargas, em detrimento da criação de novas 

agremiações, que dispunhas de pequenas legendas e nem sempre conseguiam satisfazer os 

requisitos legais.  

 Neste cenário, é possível identificar as raízes de um sistema representativo frágil, em 

que a representação dos movimentos sociais e políticos do período de tornava inviável, em 

face da criação normativa de exigências legais e, assim, de mecanismos que mantivessem o 

controle sobre as decisões políticas sob o poder das elites que já os detinha, soba forma de 

partidos políticos ou qualquer outro meio institucionalizado pelo Estado.    

 Sob essa dinâmica, leciona Scott Mainwaring:  

  

Os partidos são ofuscados não só pelo Estado, mas também pelas elites 
políticas que não querem que eles se tornem atores importantes no sistema 
político. Os espaços dominantes do sistema político são ocupados pelo 
Estado, pelas elites políticas e pelos seus aliados econômicos e pelos 
militares148. 

 

 Assim, em 1950, a Lei nº 1.164 é promulgada com o objetivo de reforçar o controle 

sobre os partidos políticos, bem como reiterar a exigência quantitativa sobre a representação 

nacional, ao determinar que os programas e estatutos tivessem abrangência nacional, bem 

como, para criação e manutenção dos registros na Justiça Eleitoral, que estes devessem eleger, 

ao menos, um representante para o Congresso Nacional ou conquistar, no mínimo, cinquenta 

mil votos, distribuídos em cinco ou mais estados.  

 A referida Lei também passa a reconhecer as agremiações que satisfizessem tais 

exigências como pessoas jurídicas de Direito Público interno. Dentre elas, o Partido Social 

Democrático (PSD), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e a União Democrática Nacional 

(UDN) receberam maior projeção no cenário político nacional.  

 O início da década de 60 foi marcado a ausência de um processo sólido de 

constitucionalização dos partidos políticos, bem como de reconhecimento constitucional da 

importância destes na efetivação democrática, ao que se somou a presença de uma cultura 
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política antipartidária que privilegiava a formação de lideranças individuais, em detrimento de 

partidos políticos consolidados com agendas nacionais.   

 Desta feita, com exceção de pequenas agremiações, como o Partido Comunista e o 

Partido Socialista Brasileiro, que, muitas vezes, atuavam na clandestinidade, não havia uma 

cultura de partido político como agente transformador da realidade, mas sim, como 

instrumento de acesso ao poder pelas lideranças individuais, amplamente controlado pelo 

Estado.  

 Nesse contexto, o golpe militar de 1964 extinguiu os partidos políticos e instaurou 

mais um período de ditadura política no Brasil, sem grande resistência, tanto por parte das 

agremiações existentes, como das lideranças ou da sociedade, ainda politicamente 

desorganizada. Assim, após cerca de duas décadas de desenvolvimento democrático, os 

partidos políticos existentes, que sequer haviam sido consolidados na sociedade, foram 

novamente desmantelados por uma intervenção política ditatorial. 

 Sobre o período, assinala Orides Mezzaroba: 

 

A crise de representatividade das instituições políticas daquele período foi 
um dos fatores determinantes da crise do próprio sistema político que ainda 
ensaiava seus primeiros passos na experiência democrática brasileira rumo à 
consolidação de uma Democracia representativa nos moldes liberais149. 

 

 Sob a égide do regime militar, foi editada a Lei nº 4.740/65 que ficou conhecida como 

a Primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos e visava a sua reforma, finalidade sob a qual 

estabeleceu critérios ainda mais rígidos que as normas precedentes, com o nítido objetivo de 

dificultar a criação de novas agremiações e, de modo secundário, reduzir o número daquelas 

já existentes.  

 Assim é que a referida Lei estabeleceu que as agremiações elegessem, ao menos, doze 

deputados federais, representando ao menos sete estados diferentes, bem como obtivessem os 

votos de, no mínimo, três por cento do eleitorado nacional, distribuídos em onze estados ou 

mais, condições sob as quais apenas cinco partidos foram mantidos no cenário político 

nacional, ao passo que os demais tiveram o registro cassado.  

 Deste modo, patente a intenção do regime militar em permitir um certo grau de 

organização e articulação dos grupos de oposição, a fim de controlar a sua atuação jurídico-

política por meio de limitações legais, de modo a inviabilizar qualquer tentativa mais 
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consolidada de atuação da oposição partidária.  

 Contudo, ainda que em condições pouco favoráveis, diante da vitória da oposição em 

diversos estados, o governo militar impôs o Ato Institucional nº 2, que extinguia e cancelava 

o registro de todos os partidos políticos. Em sequência, por sua vez, foi editado o Ato 

Complementar nº 4/65 que estabelecia um sistema bipartidário, segundo o qual se atribuía ao 

Legislativo a tarefa de criar os dois novos partidos políticos, formados por um número 

mínimo de 120 deputados federais e 20 senadores, que acomodassem diferentes tendências 

regionais, estratégias veladas de impedir que o grupo de oposição dispusesse de condições 

propícias de criar uma unidade interna capaz de obstar a centralização do poder.  

 É possível inferir desse cenário, portanto, que o bipartidarismo formal consistia em 

uma estratégia de legitimação do próprio regime militar, por meio da qual se erigiu uma 

oposição consentida, cujo escopo formal se limitava a elaboração de críticas construtivas ao 

governo, mas que tinha a missão precípua de ocultar um governo unipartidário de fato.  

 Segundo a mesma lógica normativa repressora, a Constituição de 1967 elencou os 

princípios que norteariam a criação, a organização e o funcionamento das instituições 

partidárias, que, no entanto, seguiam os mesmos parâmetros da Lei nº 4.740/65, sobre os 

quais registrou Orides Mezzaroba: 

 
A obrigatoriedade do cumprimento dessa complexa e inatingível aritmética 
legal para criação e funcionamento de novas agremiações partidárias, 
somadas com a crescente repressão às oposições, pelo regime militar, 
tornava cada vez mais difícil a manutenção de qualquer instrumento de 
representação política150. 

 

 Assim, o final da década de 60 foi marcado pelo agravamento da tensão entre Estado e 

oposição, embate no qual o Estado lançou mão da decretação do Ato Institucional nº 5 em 

1968 e da Lei de Segurança Nacional ou Decreto-Lei nº 898/1969, medidas que impediram 

qualquer tentativa de se organizar novas agremiações representativas. Isso porque consistiam 

em instrumentos legais voltados a repressão de qualquer grupo ou pessoa que se opusesse ao 

regime ditatorial militar.  

 Nessa linha, qualquer tentativa de organização ou reestruturação de grupos, 

associações ou partidos políticos dissolvidos por ato legal ou decisão judicial ou, ainda, com o 

propósito de subverter a estrutura político-social do país, era prevista como crime contra a 

segurança nacional, cuja sanção alcançava o patamar de vinte anos de reclusão. Diante do 

rigor de tais previsões normativas, por certo que restou inviabilizada qualquer tentativa de 
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criação de agremiações políticas com aspirações populares ou democráticas.  

 Nesse contexto beligerante que sobreveio a Emenda Constitucional nº 1, conhecida 

por Constituição de 1969, que apesar de trazer requisitos mais brandos para a criação de 

partidos políticos, dispensando a exigência de apoio a um número determinado de senadores e 

deputados federais, por certo que foi constituída no contexto autoritário da Lei de Segurança 

Nacional e do Ato Institucional nº 5.  

 Na mesma linha, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei nº 5.682, sancionada em 

1971, manteve as exigências e incorporou a higidez da Carta constitucional de 1969. Assim, 

não há como se falar em qualquer avanço, em termos de efetividade democrática e 

representatividade, em face do regime de exceção vigente. 

 Pelo contrário, diante do expressivo número de votos obtidos pelo MDB, nas eleições 

para o Senado em 1974, o regime militar passou a editar uma série de medidas normativas 

peculiares que visavam eliminar a divulgação de ideias, bem como o debate e a argumentação 

do cenário político eleitoral, como a Lei Falcão e o Pacote de Abril, por meio do qual foi 

determinado o recesso temporário do Congresso Nacional, bem como previstas a criação de 

sublegendas para eleição de senadores e eleições indiretas para governadores.  

 A Emenda Constitucional nº 11 de 1978, apesar de manter a linha da Constituição de 

1969, previu algumas modificações, como a distinção entre funcionamento e organização das 

agremiações partidárias, baseada em um regime representativo e democrático, fundado no 

pluripartidarismo, medidas que não obtiveram qualquer efetividade, vez que o sistema 

bipartidário vigente não suportou qualquer alteração prática.  

 Apesar de tais medidas, o MDB conquistou diversas vitórias significativas e saiu 

fortalecido da eleição de 1978, consolidando-se como força de oposição, ao manter a 

tendência de crescimento na representatividade, diante das quais o regime militar adotou uma 

série de medidas com o objetivo de descaracterizar e fragmentar a oposição, consubstanciadas 

na reforma da Lei Orgânica dos Partidos Políticos ou Lei nº 6.767/79. 

 Tais medidas previam, de modo geral, a dissolução de todos os partidos criados nos 

moldes do Ato Complementar nº 4 de 1965, bem como uma série de requisitos formais que 

tinham por objetivo aumentar o controle do Estado sobre as ações políticas dos partidos, 

satisfeitos apenas por três agremiações: o Partido Democrático Social (PDS), composta por 

membros da Arena; o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), originário do 

MDB e o Partido Popular (PP).  

 Com o objetivo de extinguir o sistema bipartidário e, acima de tudo, fragmentar a 

oposição, aumentar o controle estatal sobre a atividade dos partidos políticos e, ainda, 
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fortalecer o partido governista, PDS, sucessor da ARENA, a Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos e as subsequentes alterações na legislação eleitoral do período se constituíram por 

normas de exceção, marcadas pelo caráter antidemocrático e antipartidário próprios ao regime 

militar brasileiro, que optou pela preservação das estruturas eleitorais, contudo, dispondo de 

mecanismos de regulação eleitoral que garantissem a preservação do poder e contivessem a 

oposição151.  

 

Essa coercitiva desmotivação da organização popular intencionada pelo 
governo autoritário proporcionou fator adicional de apoio à cristalização da 
cultura antipartidária no país, assim como a adoção das cláusulas de barreira 
definiu conclusivamente a conduta de controle estatal sobre a existência e o 
funcionamento dos Partidos. Também a fidelidade partidária, instituto 
introduzido no período militar, apresentou-se como mecanismo otimizado de 
controle sobre a bancada da agremiação apoiadora do Regime, a ARENA152.  

   

 No entanto, a despeito dos óbices criados pela legislação de exceção imposta no 

período, a estratégia política autoritária militar foi frustrada pelo crescimento constante da 

oposição, que se articulou com setores da base governista, formando a Aliança Democrática e, 

assim, elegeu Tancredo Neves como Presidente da República, via Colégio Eleitoral, em 1984. 

 Em 1985, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 25, os partidos políticos 

que tiveram seus registros cassados ou indeferidos poderiam se reorganizar e pleitear um 

novo registro, respeitadas as exigências programáticas, bem como a exigência de um 

percentual mínimo de votos. Deste modo, após as eleições para o Congresso Constituinte em 

1986, cinco partidos receberam representação no Senado, ao passo que treze agremiações 

foram representadas na Câmara dos Deputados.  

 Destaque-se, por oportuno, que a necessidade da participação dos partidos políticos na 

seleção dos constituintes foi objeto de controvérsia à época, segundo a qual diversas 

organizações sociais, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Igreja Católica, pleitearam 

a possibilidade de candidatura avulsa, sob a alegação de que, até então, não existiam partidos 

políticos consolidados no país, mas sim, organizações políticas com resquícios autoritários do 

regime militar153.  

 Nesse contexto, a própria existência do debate sobre a necessidade de atuação dos 
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partidos políticos no processo de abertura democrática revela o (ínfimo) grau de confiança 

depositado nas agremiações partidárias que se consolidavam no período, bem como a 

paradoxal ausência de uma tradição representativa que orientasse o processo de 

redemocratização e de elaboração da Constituição de 1988, elementos que edificam as bases 

de uma tendência histórica do comportamento político social brasileiro de desconfiança 

institucional e busca por maior controle do Estado sobre os partidos políticos. 

 Promulgada a Constituição Federal de 1988, foi atribuída aos partidos políticos a 

função de mecanismo essencial a representação política, essa também prevista como recurso 

de expressão da vontade popular. Isso porque a Carta Constitucional de 1988 elenca, em seu 

art. 1º, a soberania popular como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático 

brasileiro e estabelece que o exercício do poder emanado pelo povo de modo absoluto pode 

ocorrer tanto diretamente, como por meio de representantes eleitos, ao que consigna, também, 

o exercício do sufrágio universal (art. 14) e a obrigatoriedade da filiação ao um partido para 

candidatura nos pleitos eleitorais, no art. 14,  § 3º, inciso V, da Carta Constitucional, 

tornando-o, assim, a instituição intermediadora do exercício do poder indireto pelo povo 

soberano. 

 Assim é que um artigo constitucional (art. 17) foi destinado a regulação dos partidos 

políticos, ao resguardar a liberdade de criação, fusão e incorporação das agremiações, mas 

também, impor a observância de certos princípios constitucionais, como soberania nacional, 

regime democrático, pluripartidarismo e respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, 

além de procedimentos obrigatórios, tais como caráter nacional, prestação de contas a Justiça 

Eleitoral e atuação parlamentar determinada pela legislação vigente, bem como algumas 

vedações constitucionais expressas, consistentes na proibição de utilizar qualquer organização 

paramilitar ou receber recursos ou subordinação de organismos estrangeiros.  

 Em face da amplitude das liberdades partidárias de criação, transformação e extinção 

dos partidos asseguradas na Constituição Federal, restou vedada qualquer interferência estatal 

no controle ou extinção dos partidos, motivo pelo qual a literatura a consagra como “um dos 

textos mais liberalizantes de toda a história da política partidária brasileira”, nas palavras de 

Orides Mezzaroba154. Com efeito, é de se destacar a significativa autonomia conquistada 

pelos partidos no texto constitucional de 1988, após o qual deixou de ser concebido como 

instituição integrante do Estado e instrumento de legitimação do governo. 

 O autor observa que, contudo, a Carta Constitucional impõe um certo controle 
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ideológico, ao exigir a observação dos princípios constitucionais já mencionados, com 

destaque para a democracia, como meio de preservação do próprio sistema democrático, tema 

que será revisitado e aprofundado no decorrer deste capítulo. 

 A legislação infraconstitucional eleitoral até então vigente, por sua vez, foi mantida 

naquilo que era compatível com os dispositivos constitucionais, situação que provocou uma 

proliferação de normas infraconstitucionais a cada pleito voltadas a regulação de temas 

específicos, acarretando dificuldades de organização da estrutura partidária, bem como 

significativo peso burocrático, fatores que dificultam o acompanhamento das atividades 

partidárias, bem como do processo eleitoral.  

 Ainda assim, naturalmente, a abertura democrática foi marcada por um processo de 

proliferação de partidos políticos, caracterizados pelas mais diversas pautas programáticas e 

em número tão extenso a dificultar a sua identificação no espectro político representativo. Ao 

tratar da pulverização partidária brasileira à época, Monica Herman Salem Caggiano descreve 

que o cenário político brasileiro chegou a contar com 130 agremiações, das quais 54 foram 

extintas e 34 não conquistaram o registro provisório perante a Justiça Eleitoral. Nas palavras 

da autora: 

 

O último momento desse período de explosão partidária posiciona-se no ano 
de 1989, quando, diante do movimento dos grandes partidos no sentido de 
impedir o ingresso de novos “nanicos”, presenciou-se ao registro de 22 
siglas. Hoje se convive com 27 partidos, sendo 7 (sete) de grande e médio 
porte e o restante inseridos sob o rótulo de nanicos155. 

 

 Neste contexto, a presença de diversas normas regulamentadoras, a entrada em vigor 

da nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 9.9096/1995), da Lei Geral das Eleições 

(Lei nº 9.504/1997), a atuação normativa da Justiça Eleitoral, por meio de resoluções e 

respostas a consultas, junto a ampliação do controle jurisdicional sobre a atividade dos 

partidos e sobre as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), atuam como importantes fontes de direito eleitoral e, assim, conferem aos 

partidos políticos as balizas atuais para sua atuação.  

 Para Scott Mainwaring156, a legislação eleitoral brasileira, com suas constantes 

mudanças para favorecer interesses particulares ou para realizar uma visão idealizada de 
                                                 
155 CAGGIANO, Monica Herman Salem. É possível reinventar o partido? O partido político no século XXI. In: 
HORBACH, Carlos Bastide; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do; 
LEAL, Roger Stiefelmann. (Org.). Direito constitucional, Estado de direito e democracia: homenagem a 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2011. p. 08. 
156 MAINWARING, Scott. Políticos, partidos e sistemas eleitorais: o Brasil numa perspectiva comparativa. In: 
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sistema eleitoral, acabou por dificultar os esforções de construção de partidos políticos mais 

consolidados. Observa o autor que a autonomia conferida pela legislação brasileira aos 

políticos em relação aos partidos pelos quais se elegeram se destaca frente as demais 

democracias mundiais, circunstância que acabou por estimular uma cultura de poder 

individualista pelos membros eleitos e, assim, dificultar o desenvolvimento de partidos 

políticos consolidados.    

 Por isso, reconhecida a efetiva constitucionalização dos partidos na Constituição de 

1988, bem como o tratamento a eles conferido, faz-se necessário buscar a ampliação da 

função democrática dos partidos para além da tarefa de promover representantes políticos 

com a concessão de legendas eleitorais, por meio da criação de um ambiente democrático 

interna e externamente favorável a consolidação de uma efetiva democracia representativa 

partidária.  

 

2.2 Definição e Natureza Jurídica dos Partidos Políticos 

 

 Ao traçar a origem e a evolução histórica dos partidos políticos é possível 

compreender a influência que o seu desenvolvimento exerceu sobre a própria consolidação do 

ideal democrático, em face do papel destacado por ele desempenhado na legitimação do poder 

político, como instrumento indispensável do processo eleitoral ancorado no sufrágio. Para 

além da relevância a ele atribuída no processo de seleção dos representantes do povo 

detentores de poder político, contemporaneamente os partidos políticos também figuram 

como importantes canais de participação popular e de atuação da oposição política, 

interferindo diretamente na formação da opinião pública, por um lado, e exercendo diferentes 

meios de ingerência no poder, por outro.  

 Diante da expansão dos modos de atuação e campos de influência dos partidos, do 

extenso número de grupos que se auto definem como partidos políticos, bem como da 

presença de agentes distintos com capacidade de interferir nos polos de poder político157, 

oportuno traçar os limites conceituais dos partidos políticos como objeto geral de investigação 

desta pesquisa.   

O termo “partido” traz em si a ideia de divisão, fragmentação, de parte de um todo 

que, voltada ao contexto sócio político, apresenta-se como parte da rede social que se 

                                                 
157 Sobre os demais instrumentos de participação e atuação da oposição no processo político, como associações 
ou mecanismos de influência direta dos cidadãos na tomada de decisões políticas, ver CAGGIANO, Monica 
Herman Salem. Oposição da política: propostas para uma rearquitetura da democracia. São Paulo: Angelotti, 
1995. 
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organiza e se estrutura com o objetivo de representar e dotar de efetividade, por meio do 

exercício do poder político, os objetivos e os ideais políticos dos seus membros.  

 Sob o ponto de vista sociológico, Max Weber voltou a sua análise para o fenômeno 

partidário e destacou a sua importância no espectro político, sob os seguintes termos: 

 

Quer isso dizer que um número relativamente restritos de homens 
interessados pela vida política e desejosos de participar do poder aliciam 
seguidores, apresentam-se como candidato ou apresentam a candidatura de 
protegidos seus, reúnem os meios financeiros necessários e se põe à caça de 
sufrágios. Sem essa organização, não há como estruturar praticamente as 
eleições em grupos políticos amplos158.   

  

 Ao defender a necessidade de separação entre as instituições do Estado e da sociedade, 

Georg Jellinek conceitua os partidos políticos, na obra Teoria geral do Estado, como 

organizações de formação social e instituição política sem qualquer caráter estatal e, assim, os 

define como “grupos que, unidos por convicções comuns, dirigidas a determinados fins 

estatais, buscam realizar esses fins”159. Por sua natureza eminentemente social, o autor 

destaca que os partidos políticos não poderiam ser objeto de estudo da teoria do Estado, mas 

apenas das ciências sociais.  

 Em busca de uma conceituação precisa dos partidos políticos, Paulo Bonavides elenca 

diversas definições presentes em textos clássicos da literatura política, dentre as quais 

contempla a descrição de Hans Kelsen, para quem “os partidos políticos são organizações que 

congregam homens da mesma opinião para afiançar-lhes verdadeira influência na realização 

dos negócios públicos”160, bem como a abrangente definição de Hasbach, no começo do 

século XX, ao definir os partidos políticos como “uma reunião de pessoas, com as mesmas 

convicções e os mesmos propósitos políticos, e que intentam apoderar-se do poder estatal para 

fins de atendimento de suas reinvindicações”161. 

 Em face das mais expressivas definições de organizações partidárias produzidas por 

autores clássicos do século XIX e XX, por ele compiladas, Paulo Bonavides elabora o seu 

próprio conceito, nos seguintes termos: 

 

 O partido político, a nosso ver, é uma organização de pessoas que inspiradas 
por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder, normalmente 

                                                 
158 WEBER, M. Ciência e política. Duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1970. p. 84. 
159 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Buenos Aires : Albatros, 1981. p. 83-84. 
160 KELSEN, Hans. Vom Wesen und Wert der Demokratie. p. 19, citado por BONAVIDES, Paulo. Ciência 
Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 371. 
161 W. Hasbach, Die Moderne Demokratie, p. 471, citado por BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: 
Malheiros, 18 ed., 2011, p. 371. 
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pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se para realização dos fins 
propugnados162.  

 

 Para se construir uma noção mais precisa de partido político, segundo o autor, é 

preciso se considerar alguns aspectos indispensáveis, presentes no escopo das agremiações 

modernas, como: (1) a formação de um grupo social; (2) a existência de um princípio de 

organização abalizador; (3) norteado por um conjunto de ideais e princípios; (4) a finalidade 

precípua de tomada do poder e, por fim (5) o anseio de conservação do poder ou de domínio 

da estrutura governativa163.  

 Ao diferenciar os partidos políticos das demais ferramentas que viabilizam a 

participação da oposição no processo político, Monica Herman Salem Caggiano os conceitua 

como: 

 

Organizações estáveis, direcionadas a arregimentar e coordenar a 
participação nas atividades governamentais, consagra o partido a sede das 
mais receptivas as desempenho da ação oposicionista, autorizando além 
disso uma diversificada gama de linhas de atuação, desdobramentos que, já 
num primeiro plano, apontam ao analista a perspectiva parlamentar e 
extraparlamentar164. 

 

 Nesse sentido, Umberto Cerroni também comtempla a importâncias das agremiações 

político partidárias como força de oposição na definição, ao entender que: 

 

Partido político é uma associação de pessoas, instituída para a conquista do 
Governo por meio do voto popular, ou para participar do Governo e nele 
influir; ou, ainda, para dele discordar, fazendo-lhe a oposição sempre com o 
anseio de realizar ideias de bem comum que motivam sua existência165.  

 

 Oportuno destacar, também, o conceito elaborado por Nadia Urbinati, com 

fundamento no posicionamento de Pelczynski:  

 

Os partidos políticos articulam o ‘interesse universal’ a partir de pontos de 
vista periféricos. Eles são associações parciais-contudo-comunais e pontos 
essenciais de referência que possibilitam aos cidadãos e representantes se 
reconhecerem uns aos outros (e aos demais) e formarem alianças e, além 
disso, situarem ideologicamente os compromissos que estão prontos a 

                                                 
162 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 18 ed., 2011, p. 372. 
163 Idem, p. 372. 
164 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Oposição da política: propostas para uma rearquitetura da democracia. 
São Paulo: Angelotti, 1995, p. 77 
165 CERRONI, Umberto. Para uma teoria del partido político. In: Teoria marxista del partido político. V. 1, 4ª 
ed., Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presentes. 1975. p.1. 
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estabelecer166.  
 

 Fávila Ribeiro pontua que, para além da concepção sociológica dos partidos, como 

grupos humanos compostos por um feixe de relações coesas e estímulos mútuos entre os seus 

membros, estes podem ser definidos com base na influência por eles exercida sobre o poder 

decisório. Neste sentido, o autor defende que: 

 

O partido político é um grupo social de relevante amplitude destinado à 
arregimentação coletiva, em torno de ideais e de interesses, para levar seus 
membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias 
governativas167. 

 

 E a ideia de representatividade presente na definição de Fávila Ribeito também 

apresenta lugar de destaque no conceito formulado por José Afonso da Silva, em face do 

papel central assumido pelos partidos políticos na canalização dos interesses populares, a 

serem implementados por meio do exercício do poder por grupos democraticamente eleitos, 

constituindo-se em “uma forma de agremiação de um grupo que se propõe a organizar, 

coordenar e instrumentalizar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar 

seu programa de governo”168.  

 Com efeito, no campo normativo, seguindo a linha das democracias modernas, a 

Constituição Federal brasileira atribuiu às agremiações partidárias a qualidade de atores 

indispensáveis a expressão da vontade popular e a representação política, ao prever a 

obrigatoriedade da filiação ao um partido para candidatura nos pleitos eleitorais, no art. 14, § 

3º, inciso V, da Carta Constitucional.  

 Essa também é a lição que se depreende da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

cada vez mais atuantes no espectro eleitoral, conforme entendimento do eminente Ministro 

Gilmar Mendes em voto proferido no contexto do julgamento da ADI nº 1.351, ao ressaltar 

que, além da função representativa precípua a que se destinam, as agremiações também 

exercem relevante papel na própria formação e maturação da vontade política dos cidadãos, 

atuação cuja complexidade excede o momento eleitoral. 

 

Os partidos políticos são importantes instituições na formação da vontade 

                                                 
166 URBINATI, Nadia. O que torna a representação democrática?.  Lua Nova [online]. 2006, n.67, pp.191-228. 
ISSN 0102-6445.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452006000200007. Acesso 11, Jun. 2018. 
167 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense. 2ª ed., 1986, p. 211. 
168 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 
p. 394. 
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política. A ação política realiza-se de maneira formal e organizada pela 
atuação dos partidos políticos. Eles exercem uma função de mediação entre 
o povo e Estado no processo de formação da vontade política, especialmente 
no que concerne ao processo eleitoral. Mas não somente durante essa fase ou 
período. O processo de formação de vontade política transcende o momento 
eleitoral e se projeta para além desse período. Enquanto instituições 
permanentes de participação política, os partidos desempenham função 
singular na complexa relação entre o Estado e sociedade. Como nota Grimm, 
se os partidos políticos estabelecem a mediação entre o povo e o Estado, na 
medida em que apresentam lideranças pessoais e programas para a eleição e 
procuram organizar as decisões do Estado consoante as exigências e as 
opiniões da sociedade, não há dúvida de que eles atuam nos dois âmbitos169. 

 

 Por oposição, no que concerne a natureza política dos partidos, o debate não é tão 

homogêneo e revela algumas facetas divergentes, notadamente no campo doutrinário.  

 É possível afirmar que tais controvérsias estejam centradas em uma característica 

peculiar das agremiações partidárias, porquanto ao mesmo tempo em que se constituem em 

associações de indivíduos, oriundas da sociedade civil e dotadas de estrutura organizacional, 

bem como reconhecimento jurídico, também podem ser concebidas como instituições de clara 

função pública e relevância constitucional, das quais decorrem a regulação estatal e, assim, as 

exigências normativas de funcionamento a elas imposta. 

 Nesse cenário, José Joaquim Gomes CANOTILHO170 adverte sobre a necessidade de 

se distinguir o papel destacado exercido pelos partidos na formação da vontade política, como 

instrumentos funcionais do espectro democrático, por um lado, e uma possível consideração 

destes como corporações de direito público, por outro, hipótese que, para o autor, de modo 

algum deve ser recepcionada.   

 Isso porque, segundo esclarece CANOTILHO, por atuarem como canais de formação 

e expressão da vontade política dos cidadãos, os partidos políticos se constituem associações 

com caráter claramente privado, ainda que, sob esta natureza, exerçam funções 

constitucionais. Assim, constituem-se elos entre a expressão da vontade popular e a 

participação nos órgãos representativos.  

 No mesmo sentido, José Afonso da SILVA esclarece que as agremiações políticas 

atuam apenas como instrumentos da prestação de serviços públicos pelos seus filiados eleitos 

e representantes políticos, na circunstância em que estes atuam no exercício das funções 

governamentais e, assim, podem ser observados como ferramentas da execução de tarefas 

públicas que competem unicamente ao Estado e não a eles. 

                                                 
169 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI 1.351, Relator: Ministro Marco Aurélio, 2007. 
170 CANOTILHO. J.J.G. Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993. 
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 Leciona o autor, ainda, que mera a exigência de registro dos partidos na Justiça 

Eleitoral também não lhes confere qualquer natureza jurídica de direito público, porquanto “a 

natureza pública do órgão incumbido do registro não comunica igual natureza à entidade 

registrada. Trata-se de mero controle público, em vez de controle cartorário”171. 

 Orides MEZZAROBA172 conclui que os partidos políticos não são criados por lei, 

como o fazem as pessoas jurídicas de direito público, mas sim, conforme a lei. Isso porque o 

registro dos estatutos partidários no Tribunal Superior Eleitoral não confere às agremiações 

personalidade jurídica, esta já adquirida no momento da sua criação, mas se limita a um 

mecanismo de adequação daqueles estatutos às normas programáticas do texto constitucional 

que os vincula.  

 Sobre o tema, o autor identifica a presença de, ao menos, três concepções diversas da 

doutrina: (1) a primeira, que atribui aos partidos políticos natureza jurídica de direito público 

interno, por considera-los órgãos estatais institucionalizados pela Constituição Federal; (2) a 

corrente oposta, que rechaça qualquer consideração das agremiações como órgãos estatais, 

mas não descarta a possibilidade de serem dotados de personalidade jurídica de direito 

público e, por fim, (3) o ponto de vista que toma os partidos políticos como associações de 

direito privado, porquanto atuam no exercício provado de funções públicas, com destacada 

relevância constitucional e democrática, por meio da associação livre de indivíduos. 

 Com efeito, alinhando-se ao posicionamento dos autores supra mencionados, bem 

como a última das concepções identificadas por  Orides Mezzaroba, a Constituição Federal de 

1988 alterou o teor do revogado art. 4º da Lei nº 5.682/71, que atribuía às agremiações a 

natureza jurídica de direito interno ou público, ao determinar expressamente (art. 17, § 2º) 

que, a partir de então, os partidos políticos passariam a adquirir personalidade jurídica na 

forma da lei civil, concebendo-os como associações de natureza privada com funções 

constitucionais e, assim, pessoas jurídicas de direito privado173.  

 Oportuno ressaltar a relevância da determinação da natureza jurídica privada dos 

partidos políticos na Constituição Federal de 1988, no contexto político de redemocratização, 

opção legislativa que tinha por objetivo garantir a liberdade e autonomia política das 

agremiações, bem como impedir a interferência e o controle estatal no processo de criação e 

extinção partidária e, assim, reconhecer e comunicar a importância política da sua atuação 

                                                 
171 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 
p. 384. 
172 Mezzaroba, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 2º ed., p. 
266. 
173 Posteriormente, a natureza privada dos partidos políticos foi também regulamentada pelo art. 7º da Lei nº 
9.096/95 e pelo art. 7º da Resolução nº 19.406/95-TSE. 
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para consolidação de uma democracia representativa.  

 Neste contexto, a previsão constitucional dos partidos políticos foi abalizada pelo ideal 

de efetivação do regime democrático, motivo pelo qual a preservação de tal princípio exigiu 

às agremiações uma atuação também pautada pela legitimação democrática e pelo respeito ao 

regime democrático, tanto externamente no âmbito do sistema político, como nas decisões 

tomadas pelos seus órgãos internos. 

 Ao tratar dessa exigência constitucional, Orides Mezzaroba identifica a presença de 

controle ideológico do Estado sobre os partidos, na medida em que se torna necessário exigir 

a obediência por parte deles de alguns princípios constitucionais, como a soberania nacional, 

o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, a fim 

de garantir a própria continuidade do regime democrático.   

 Sobre a responsabilidade adquirida pelos partidos na consolidação do regime 

democrático, de revelo destacar a profícua análise do autor: 

 

Cumpre, pois, aos Partidos Políticos, além do comprometimento com a 
preservação do regime democrático do sistema político, a responsabilidade 
de fazer com que, no interior das suas organizações, estruturas e, 
fundamentalmente, no seu funcionamento, os princípios democráticos sejam 
devidamente respeitados. Portanto, o grande compromisso que se coloca 
para os Partidos Políticos brasileiros é o respeito ao regime democrático, 
tanto externa como internamente174. 

 

 Reforçadas essas preocupações que a Lei nº 9.096/95 reitera, em seu art. 1º, que os 

partidos políticos, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, estão vocacionados a 

assegurar a autenticidade do sistema representativo e a defesa dos direitos fundamentais do 

homem, no interesse do regime democrático.  

 Note-se que a previsão constitucional e regulação normativa dos partidos lhes confere 

uma nítida função de interesse público, na defesa dos direitos fundamentais, da representação 

pluralista e do regime democrático, a ser exercida pelos meios legalmente previstos, enquanto 

instituições de natureza privada, razão pela qual recebem, inclusive, recursos públicos para o 

desempenho de tais atribuições, por meio da divisão de verbas do Fundo Partidário175.  

 É de se destacar, portanto, que a ampla liberdade de criação e posicionamento 

conferida às agremiações partidárias na Constituição Federal não é absoluta, posto que 

                                                 
174 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004. p. 243. 
175 De acordo com o art. 17, inciso V, alíneas “a” e “b” da Resolução do TSE nº 23.553/2018, mais de 50% dos 
valores que sustentam os partidos possuem origem pública. 
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claramente vinculada a exigência de efetivação do regime democrático, tanto na atuação 

política externa, como na tomada de decisões e funcionamento interna corporis, âmbito de 

preocupações em que se insere esta dissertação. 

 

2.3 Funcionamento dos partidos políticos: tipos de partidos, partidos de massa, partidos de 

quadros e oligarquia.  

 

 Desde o século XVIII, a literatura política propôs uma série de tipologias para 

distinguir os diferentes modos de organização e funcionamento dos partidos políticos, sob os 

mais distintos critérios, a depender da perspectiva adotada pelo observador ou da priorização 

de certos elementos.  

 Contudo, algumas delas podem oferecer especial contribuição no esforço de se avaliar 

o grau de implementação de medidas que fomentem a participação democrática interna dos 

filiados nos partidos políticos. Isso porque, como ressaltou Duverger176, a própria noção de 

membro de uma agremiação política ou de adepto só faz sentido em determinados tipos de 

comunidades partidárias, a depender da natureza por ela manifestada.  

 Para o autor, a noção de adepto partidário se erigiu e tomou significado político no 

contexto de surgimento dos partidos socialistas no século XX, vez que, até então, não 

encontrava amparo ou relevância na comunidade política formada pelos partidos de cunho 

liberal-burguês, dominantes no século XIX e calcados no sufrágio censitário.  

 Com base em uma tipologia assentada na estrutura organizacional, Duverger 

aprofunda a tradicional distinção entre os partidos de origem parlamentar e extraparlamentar e 

elabora as categorias “partidos de quadros” e “partidos de massas”. 

  Da mesma forma, com base no exemplo do Partido Socialista francês, o autor 

esclarece que, nos partidos de massas, os adeptos possuem um caráter fundamental, pois 

constituem a própria “matéria” ou “substância da sua ação” política, posto que essa também 

se volta a orientação e educação dos seus membros, a fim de lhes oferecer condições para, no 

futuro, ocupar cargos representativos. 

  Do ponto de vista financeiro, os filiados partidários também exercem função 

essencial, porquanto tais partidos se propõem a substituir o modelo de financiamento privado 

das eleições, adotado pelos demais partidos capitalistas burgueses, por um financiamento 

democrático e corporativo, segundo o qual os encargos para funcionamento da agremiação 

                                                 
176 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 98-99. 
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são repartidos pelo maior número de adeptos possíveis, cada um responsável por uma cota 

mínima.  

 Assim, o perfil dos adeptos nos partidos de massas se caracteriza por um grupo de 

cidadãos politicamente ativos, engajados ideologicamente no programa e instruídos 

politicamente pelo próprio partido, que permite a agremiação o auto financiamento das suas 

campanhas eleitorais, a fim de evitar a dependência e a servidão impostas pelas grandes 

corporações e bancos privados.   

 Por oposição, os partidos de quadros, tal como descrito por Duverger177, caracterizam-

se pela reunião de pessoas socialmente influentes, cujo prestígio seja capaz de angariar votos 

aos candidatos, bem como influenciar os eleitores e, ainda, financeiramente capazes de 

organizar uma campanha eleitoral. Neste cenário, o objetivo da agremiação não se volta a 

doutrinar e reunir o maior número possível de membros, mas sim, a recrutar indivíduos 

socialmente notáveis, para que estes possam atrair simpatizantes e eleitores em face do seu 

prestígio e, essencialmente, contribuir financeiramente para as campanha eleitorais. Nos 

termos de Duverger: “Aqui, a qualidade importante mais que tudo: amplitude do prestígio, 

habilidade da técnica, importância da fortuna. O que os partidos de massas obtêm pelo 

número, os partidos de quadros obtêm pela escolha178”. 

 É possível concluir, portanto, que apesar de constituírem modelos ideias, que no 

exercício da prática política apresentam algumas variações, a noção de adesão no dois tipos 

de partidos recebem importância distinta e sequer possuem o mesmo significado. Nos partidos 

de massas, a noção de adepto requer um engajamento pessoal maior, bem como um 

verdadeiro enquadramento político na ideologia partidária, do qual decorre a participação 

mais ativa dos membros na organização interna e tomada de decisões das agremiações, bem 

como poder de intervenção sobre a designação de candidatos.  

 Nos partidos de quadros, por sua vez, a importância da adesão se fundamenta nas 

características pessoais, aptidões e qualidades de alguns indivíduos, inseridos em um grupo 

restrito e fechado, cuja atuação partidária se limita ao exercício da sua influência e 

essencialmente ao recolhimento de contribuições partidárias. Para Duverger179, sequer há 

sentido cognitivo em empregar o termo “adepto” nesse modelo organização.   

 O autor destaca que o processo de formação destes dois perfis partidários opostos está 

inserido no contexto sócio político de maior ou menor ampliação do sufrágio. Isso porque, no 

                                                 
177 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 100. 
178 Idem, p. 100. 
179 Idem, Ibidem. p. 100. 
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século XIX, marcado pela presença de regimes eleitorais censitários e pelo financiamento 

capitalistas das eleições, a maior parte da população não detinha qualquer influência política, 

de modo que não havia razão para que os partidos existentes se propusessem a reunir e a 

associar as massas, contexto em que se houve a consolidação dos partidos de quadros.  

 Com a ampliação do sufrágio ao caráter universal, os partidos de quadros passaram a 

criar instrumentos para flexibilizar a sua estrutura, a fim de comtemplar, de alguma forma, a 

participação popular. Contudo, esclarece Duverger que aquele esforço se voltava mais a criar 

uma aparência de participação das massas, conferindo aos cidadãos algum poder político 

decisório, enquanto as decisões mais relevantes para as agremiações permaneciam em 

ambientes inacessíveis aos adeptos e, por vezes, eram tomadas até mesmo por órgãos 

apartados aos partidos.  

 Neste contexto, aponta o doutrinador que a formação de partidos socialistas de massa, 

na Europa, seguiu um processo lento de abertura popular, iniciado com a conquista do 

sufrágio universal, que recebeu forte inspiração da concepção marxista de partido-classe, 

segundo a qual a agremiação devia representar uma classe com participação política direta, da 

qual seriam retirados os seus líderes administrativos e candidatos, por meio de um 

financiamento coletivo. Por outro lado, como adverte DUVERGER180, a direita burguesa que 

compunha os partidos de quadro ainda não sentia, no início do século XX, qualquer 

necessidade de arregimentar as massas, posto que já possuíam os seus financiadores, bem 

como as suas elites de influência política.  

 Entretanto, ao realizar um estudo sociológico profundo sobre a democracia 

intrapartidária inspirado pelos partidos social-democratas europeus, Robert MICHELS181 

observa que o processo de formação de lideranças internas às agremiações atua como fator de 

impedimento a qualquer tentativa de democratização do sistema político existente. Isso 

porque a separação existente entre as massas e os dirigentes acaba por transformar 

inevitavelmente uma organização aparentemente democrática em uma oligarquia.  

  Para o autor, a medida que os partidos políticos agregam filiados e passam a 

apresentar dimensões mais significativas, torna-se necessário criar espaço para os dirigentes 

profissionais em detrimento das lideranças naturais, em um processo de institucionalização 

burocrática que acaba por criar um afastamento natural entre a cúpula partidária e as bases da 

instituição. Assim, ao constituir um grupo de dirigentes isolados dos movimentos das massas, 

                                                 
180 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 103. 
181 MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Trad. Arthur Chaudon, Brasília: UNB, 1982. pp. 216 – 
235. 
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mas que tomam decisões centrais em nome de toda a agremiação, MICHELS182 aponta que os 

partidos tomam a forma de uma oligarquia burocrática, pautada pela atuação de um grupo 

restrito e fechado de dirigentes que conduzem a agremiação na satisfação primordial dos seus 

próprios interesses.  

 Sob este aspecto, DUVERGER183 reitera a análise de MICHELS, ao afirmar que o 

esforço dos dirigentes partidários em conservar e aumentar o poder político sobre a 

agremiação apenas se fortalece diante da inexistência de qualquer oposição a este processo 

por parte dos seus membros.  

 O autor aponta que os filiados, em contrário, acabam por adotar uma postura passiva 

de contemplação aos líderes partidários, estes protegidos pela legitimidade que a aparência 

democrática da sua atuação lhes confere, a constituir um poder essencialmente oligárquico 

por detrás de enunciados democráticos.  

 

2.4 A qualidade da participação política nas deliberações internas dos partidos e na escolha de 

candidatos (existem mecanismos eficazes de participação?) 

 

 Superado, para a maior parte da doutrina, o debate sobre a pertinência e importância 

dos partidos políticos para viabilização da democracia representativa em uma sociedade de 

massas pluralista, como a contemporânea, impõe-se a necessidade de se rediscutir as 

estruturas pelas quais essas agremiações organizam o seu funcionamento interno e, assim, as 

relações de poder que se articulam na operacionalização destas estruturas. 

 Essa preocupação não é contemporânea às insatisfações que o cenário político 

partidário vem suscitando recentemente, vez que, em meados do século XX, já figurava 

dentre as ressalvas feitas por Duverger sobre os limites e riscos a consolidação democrática 

presente no exercício do sistema representativo partidário, ao concluir que “a democracia não 

está ameaçada pelo regime dos partidos, mas pelo rumo contemporâneo das suas estruturas 

internas; o perigo não se acha na própria existência dos partidos, mas na índole militar, 

religiosa e totalitária que, às vezes, revestem”184. 

 Nesse passo, se existe um diagnóstico quase unânime em favor da necessidade de 

abertura e democratização dos partidos políticos à sociedade, torna-se primordial identificar 

                                                 
182 Idem, pp. 216 – 235. 
183 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 171. 
184 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 459. 
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empiricamente os obstáculos que se impõem a esse processo. Esta pesquisa de mestrado se 

insere neste contexto, ao se propor a observar como se manifestam os mecanismos de 

participação popular previstos expressa e normativamente nos Estatutos dos partidos políticos 

e, assim, avaliar se eles efetivamente garantem espaços de deliberação democrática na 

atividade interna corporis.  

 Para tanto, em face do grande número de partidos atualmente registrados no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), da ordem de 35 agremiações185, e da necessidade de viabilizar a 

execução da pesquisa, tornou-se necessário aplicar um critério de seleção daqueles partidos 

cujos Estatutos seriam objeto de análise. 

 Nesse contexto, dentre as múltiplas facetas pelas quais podem ser analisados, a 

clássica tipologia elaborada por Duverger186, na distinção entre os partidos de quadros e de 

massas, revelou-se funcional, na medida em que permitiu a análise de agremiações com 

tendências contrapostas de organização das suas estruturas internas, tais como descritas pelo 

autor.  

 Além disso, a aplicação das categorias criadas pelo publicista, com base na estrutura 

organizacional dos partidos, aos exemplos nacionais contemporâneos permite testar a 

presença das características relacionadas por Duverger aos dois grupos partidários naquele 

contexto histórico de transformações políticas e sociais em que a sua obra clássica está 

inserida. 

 Aqui, faz-se oportuno retomar parcialmente e de forma sistematizada o conteúdo da 

referida distinção, que já fora objeto de análise em tópico anterior deste trabalho e servirá 

como lente para observação empírica dos Estatutos dos partidos. Nesse passo, o partido de 

massas seria caracterizado pela mobilização de um grande número de militantes, fortemente 

articulados e com alto grau de adesão às atividades partidárias, subordinados mediante 

disciplina rígida, por uma elite altamente centralizada. Depreende-se desse modelo que, aos 

filiados de um partido de massas, seja atribuído um papel mais evidente na agremiação, tanto 

em face das contribuições financeiras, como em função do seu potencial político de 

participação ativa no partido e, até mesmo, nos órgãos representativos futuramente, de modo 

que haveria, portanto, maior abertura para atuação democrática dos membros e filiados 

partidários.   

 Os partidos de quadros, por sua vez, seriam marcados por um número reduzido de 

                                                 
185 Disponível em http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse. Último acesso em 18 de 
junho de 2018.  
186 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. pp. 98 - 115. 
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membros, com menor grau de entusiasmo ideológico e adesão às atividades das agremiações, 

estas menos frequentes e reduzidas apenas a necessidade de alinhamento político. É 

característica também ao partido de quadros, tal como descrito por Duverger, a fraca 

articulação entre os membros partidários, com disciplina mais flexível e baixo grau de 

centralização interna. Aqui, a abertura política esperada para atuação democrática dos filiados 

seria, em tese, menor, dado o caráter altamente fechado das cúpulas de notáveis, restritas 

exclusivamente ao pequeno número de filiados, cuja fortuna e prestígio possam ser 

empregados em benefício da agremiação.   

 Duverger187 aponta, de modo didático, que a distinção entre os partidos de quadras e 

de massas se assemelha cognitivamente àquela feita entre as categorias “direita” e “esquerda” 

ou, ainda, “partidos burgueses” e “partidos proletários”, de modo respectivo. 

 Contudo, o autor ressalva a dificuldade de aplicação da tipologia aos modelos 

concretos existentes à época, em razão da escassez de partidos de quadros em estado puro, em 

decorrência da tentativa operada pela maior parte deles em ampliar a participação de 

membros comuns, por influência dos movimentos de partidos de massas. Nessa tarefa, 

Duverger sugere a pesquisa sobre a existência de um registro de adeptos ou de uma percepção 

regular de contribuições financeiras, bem como sobre a previsão de mecanismos para que os 

adeptos possam intervir na escolha dos candidatos que serão submetidos a eleição, elementos 

próprios a um partido de massas, caracterizado por um alto grau de adesão dos seus filiados.  

 Se no contexto sócio político de meados do século XX, período em que Duverger 

observava a sociedade para criar as referidas categorias dos partidos políticos, a identificação 

de exemplos práticos já lhe era penosa, ainda mais árdua se torna tal tarefa na sociedade 

contemporânea, marcada pelo intenso fluxo de informações por meio digital, bem como pela 

fluidez de estruturas e categorias conceituais.  

 Contudo, é possível identificar com a segurança que a tarefa exige alguns partidos 

políticos brasileiros, cuja tendência de atuação e histórico de criação, aproximam-se com 

contornos relativamente nítidos das categorias propostas por Duverger. Nesse contexto, a 

pesquisa se dará inicialmente em torno de dois deles: (1) o Partido dos Trabalhadores (PT), 

cuja origem no movimento sindical, essencialmente da classe operária de metalúrgicos em 

São Bernardo do Campo (SP), permite situá-lo no campo de partido de massas e (02) o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), apontado por expoentes da literatura 

                                                 
187 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. pp. 100 - 103. 
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política188 e identificado por um senso comum altamente difundido como um partido de 

notáveis, marcado com contundência pela presença de uma elite dirigente desde o momento 

da sua criação.  

 Além dessas duas agremiações, a pesquisa também se volta a investigação das normas 

estatutárias do (3) Partido Novo (NOVO), cuja recente criação buscou apoio popular na 

mobilização de ideias concernentes a superação da estrutura partidária moderna, por meio da 

conquista de maior transparência e representatividade popular da atividade partidárias. Aqui, 

a escolha não se ampara na tipologia proposta por Duverger e tampouco tem a intenção de 

testá-la ao contexto brasileiro, porquanto o objetivo se volta a identificar a existência (ou não) 

de iniciativas concretas de ampliação da participação e do controle democrático das atividades 

intrapartidárias pelos adeptos, por parte daquelas agremiações políticas que tiveram criação 

mais recente e assim, contextual aos intensos e frequentes movimentos de mobilização 

popular por renovação da estrutura representativa partidária.  

 Oportuno consignar, ainda, que a escolha metodológica de investigar normas 

estatutárias se deve a relevância destas para organização e definição ideológica do escopo 

partidário, tanto em âmbito teórico, com normativo. Nesse diapasão, o Estatuto configura o 

instrumento normativo pelo qual a agremiação partidária se apresenta à sociedade e solicita a 

legitimação jurídica do Estado, exercendo a autonomia que lhe fora constitucionalmente 

assegurada para estabelecer, de modo formal, a organização da sua estrutura interna e 

funcionamento. 

 Neste cenário, relevante observar as possibilidades de abertura democrática e o tipo de 

formação política que os partidos atribuíram normativamente para si, bem como os limites em 

que colidem tais proposições, antes mesmo de observar o potencial de efetivação e aplicação 

prática de tais medidas.  

 Sobre este aspecto, as diretrizes fundamentais e os princípios programáticos dos três 

partidos políticos aqui analisados refletem uma índole expressamente democrática e se propõe 

a garantia do debate pluralista e da consolidação dos ideais democráticos. Assim é que o 

Partido dos Trabalhadores (PT)189 estabelece dentre os seus objetivos centrais previstos no 

                                                 
188 CAGGIANO, Monica Herman Salem. É possível reinventar o partido? O partido político no século XXI. In: 
HORBACH, Carlos Bastide; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do; 
LEAL, Roger Stiefelmann. (Org.). Direito constitucional, Estado de direito e democracia: homenagem a 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2011, p. 20. 
189 Disponível em http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-dos-
trabalhadores. Último acesso em 19 de junho de 2018. 
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Estatuto a luta pela democracia e pela pluralidade, ao passo que o Partido Novo (NOVO)190 se 

propõe a defesa da democracia e da autenticidade do sistema representativo. Nesse ponto, 

destaque-se o Estatuto do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)191 que determina, 

em seus arts. 2º e 3º, que a democracia interna seja a base da atuação partidária e elenca 

dentre os seus objetivos programáticos a garantia da máxima participação dos filiados na 

definição da orientação política do partido e na escolha dos dirigente.  

 No que tange ao sistema de adesão ao partido, as três agremiações optaram pelo tipo 

denominado por Duverger192, como adesão regulamentada, segundo a qual a filiação ocorre 

por meio de dois atos distintos, a saber, um pedido de admissão inicial por parte do 

interessado e o exercício do poder de admissão pelo organismo responsável para tanto no 

partido, com possibilidade de recurso em caso de recusa.  

 Importante destacar, nesse ponto, que diversas das categorias descritivas propostas 

pelo publicista francês encontraram ressonância nos dispositivos normativos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), constatação que confirma a ideia de que ele seja um dos partidos 

brasileiro que preenche com mais segurança o espectro dos partidos de massas no Brasil. 

 Essa percepção é reforçada pela verificação de um controle mais acentuado sobre os 

adeptos, tanto em relação ao processo de ingresso, acompanhado por formulários impressos e 

compromissos de recolhimento de contribuições partidárias, como no que toca às exigências 

impostas pela agremiação para se qualificar como indivíduo apto a filiação, referentes a 

demonstração de engajamento e assiduidade na participação das eleições internas, consistindo 

esta, inclusive, em causa de cancelamento da filiação partidária.  

 Além do controle severo das adesões, quando comparadas as três agremiações 

analisadas, é possível identificar, ainda, a presença de outro aspecto apontada por Duverger193 

como típico das agremiações de massas que se consolidaram no século XX,  manifestado de 

modo mais nítido no PT, qual seja, a intensidade da participação dos filiados, bem como a 

existência de diversos “organismos anexos” criados e controlados pela agremiação, nas mais 

atividades, como escolas de formação política, que tem por objetivo maior ampliar o 

enquadramento político dos filiados para um enquadramento familiar, social e cultural.  

                                                 
190 Disponível em http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-novo. 
Último acesso em 19 de junho de 2018. 
191 Disponível em http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-da-social-
democracia-brasileira. Último acesso em 19 de junho de 2018. 
192 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 108. 
193 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 143. 
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 No que concerne às oportunidades de participação política ativa dos filiados nas 

deliberações internas da agremiação, não foram identificadas diferenças marcantes entre as 

previsões normativas dos canais de participação dos adeptos, dentre os diferentes partidos 

cujos Estatutos foram analisados. Isso porque, de modo geral, em todos os textos havia 

normas semelhantes com o intuito de garantir a participação dos adeptos na elaboração e 

aplicação da política partidária, notadamente por meio da garantia ao direito de voto nas 

deliberações das reuniões em que estiver presente e na composição dos órgãos partidários.  

 Contudo, em relação a previsão de exigências para exercer cargos ou funções 

partidárias é possível perceber uma tendência de maior abertura e democratização do 

procedimento no Partido dos Trabalhadores (PT), com a regulação de um “processo de 

eleição direta”, para participação do qual se exige dos filiados apenas o decurso de um prazo 

mínimo de filiação e a assiduidade nas atividades partidárias do período, além da adimplência 

com as contribuição financeiras da agremiação.  

 Nesse passo, o art. 26 do referido Estatuto194 regula o Processo de Eleição Direta 

(PED) interno ao Partido dos Trabalhadores e prevê expressamente que os órgãos de direção 

do partido, bem como os conselhos fiscais, comissões de ética e delegados e delegadas dos 

Encontros Municipais e Zonais serão compostos por meio de eleições diretas e votos secretos 

dos filiados. 

 O dispositivo nº 38 do referido Estatuto ainda prevê a realização obrigatória de 

plenária e debates prévios para discussão da pauta a ser votada, com ampla divulgação entre 

todos os filiados, medida que claramente se propõe a envolver os filiados no processo de 

decisão interna. 

Com a mesma vocação, o art. 66 do referido texto normativo ainda prevê a possibilidade de se 

aplicar mecanismos de participação direta dos membros do partido, como plebiscitos, 

referentes, previas eleitorais e consultas para votação de propostas ou candidaturas de base, o 

que demonstra ao menos uma intenção em criar espaços normativos de atuação política direta 

dos filiados. 

 Em relação ao Partido Novo (NOVO), por sua vez, foi possível identificar a presença 

de requisitos mais estritos ao exercício de cargos ou funções partidárias pelos afiliados, que 

perpassavam a exigência de participação e assiduidade e demandavam o reconhecimento e a 

aprovação da conduta do filiado por órgãos superiores. Assim é que o art. 24 do Estatuto do 

Partido Novo (NOVO) prevê a necessidade de o filiado apresentar “reconhecida identidade 

                                                 
194 Accessível em http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-dos-
trabalhadores. Último acesso em 19 de junho de 2018. 



93 
 

 

com os objetivos e princípios” do partido, além de ilibada reputação e aptidão para a gestão, 

como condicionantes ao exercício de qualquer cargo ou função interna no partido.  

 Demais, o referido Estatuto ainda atribui a Convenção Nacional a competência para 

escolher os candidatos que concorrerão na legenda a cargos eletivos do Poder Executivo 

Federal (art. 27), opção política que parece se opor ao esforço de criação de mecanismos que 

aumentem os espaços de deliberação interna dos filiados. Semelhante tendência também pode 

ser observada no que pertine a possibilidade de preenchimento de cargos do Diretório 

Nacional por filiados escolhidos por membros do próprio Diretório Nacional (art. 30), órgão 

também competente para eleger membros dos Diretórios Estaduais e Distritais, a partir da 

lista de candidatos aprovada na respectiva convenção (art. 31).  

 De modo semelhante, o Estatuto do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

em seu art. 77, também atribui a Convenção Estadual competência para escolher os 

candidatos do partido aos cargos eletivos de representação majoritária e proporcional, 

prevendo a realização de eleições prévias para preenchimento de tais cargos apenas como 

uma possibilidade, hipótese em que a referida Convenção se limitará a proclamar os 

candidatos que participarão do escrutínio, “quando houver eleições previas”. 

 E a realização de eleições prévias é normativamente prevista pelo art. 151 do referido 

Estatuto apenas na hipótese de existir mais de um candidato disputando a indicação antes feita 

pelo partido, situação que não se coaduna com uma prática habitual da seleção de tais 

candidatos a cargos eletivos majoritários por parte de uma atuação ativa dos filiados. 

 Deste breve cenário de análises, é possível inferir que, a despeito de consistirem em 

modelos partidários com estrutura organizacional e ideológica distintas, as três agremiações 

analisadas contemplam em seus estatutos normas que afirmam e regulam os espaços de 

atuação dos filiados nas deliberações internas e na escolha de candidatos para concorrer aos 

órgãos eletivos.  

 Contudo, foi possível perceber uma preocupação maior por parte do Partido dos 

Trabalhadores (PT), aqui tomado como uma versão nacional e aproximada do que Duverger 

denominou por partido de massas, não apenas em afirmar de modo programático a 

centralidade da participação dos filiados nas decisões internas, mas também (e talvez a 

diferenciação repouse essencialmente neste aspecto) em criar meios para otimizar essa 

participação, prevendo a organização de debates prévios entre os adeptos, a participação em 

cursos de formação e, até mesmo, impondo exigências mais rigorosas quanto ao dever de 

assiduidade dos membros do partido nas reuniões internas.  
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 Essa constatação se coaduna com a descrição analítica feita pelo publicista francês no 

século XX, ao apontar que o recrutamento de adeptos possui caráter fundamental para um 

partido de massas, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também, do âmbito político, 

que se revela pelo interesse da agremiação em proceder à educação política das bases 

partidárias, a fim de formar líderes para o futuro desenvolvimento do partido e para o governo 

do país195.  

 Entretanto, tais esforços não se revelam suficientes a dirimir a crise de 

representatividade dos partidos modernos e o desgaste dos modelos nos quais eles se inserem, 

de modo que as previsões normativas estatutárias acabam por se contrapor diretamente às 

reinvindicações dos movimentos sociais que denunciam a falta de representatividade dos 

partidos, bem como a literatura política que aponta com frequência o fenômeno da 

oligarquização que caracteriza o funcionamento interno dos partidos.  

 Como ilustração desse paradoxo, pode-se tomar as tendências observadas pelas 

normas estatutárias em relação ao Partido Novo. Isso porque apesar de se pautar por um 

discurso fundamentado nas ideias de inovação e superação dos modelos partidários modernos 

erigidos no último século, a fim de mobilizar o apoio popular por meio da crítica ao sistema 

construído, não foram identificadas no Estatuto da agremiação quaisquer alterações 

efetivamente inovadoras na criação de espaços de deliberação interna pelas massas.  

 Oportuno salientar, inclusive, que o texto original do referido Estatuto incluía 

dispositivos que determinavam a criação de comissões prévias para seleção de candidatos, 

opção política que tornaria inócuo o poder das convenções partidárias, assegurado por Lei, de 

deliberar sobre a escolha de candidatos e, portanto, que criaria um efetivo risco de 

enfraquecimento democrático, notadamente pela possibilidade de restrição hierárquica do 

acesso de candidatos a legenda. 

 Tais dispositivos foram excluídos do Estatuto do Partido Novo (NOVO) por decisão 

do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a qual o Ministro Relator Jorge 

Mussi acentuou que a liberdade de organização interna dos partidos e de definição de 

candidatos deve ser exercida por meio da convenção partidária196. 

 E também nesse ponto, a observação crítica de Duverger se apropria do fenômeno 

partidário de modo esclarecedor, ao descrever as origens conturbadas do processo de 

flexibilização democrática sofrido pelos partidos de quadros no século XX, sob influência da 

                                                 
195 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 99. 
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criacao-de-comissoes-previas-de-selecao-de-candidatos. Último acesso em 19 de junho de 2018.  
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ascensão dos partidos de massas, por meio do qual se estabeleceu um sistema de adesão 

formal e de contribuição financeira regular, com o intuito primordial de se conferir uma 

aparência de participação democrática, sem, contudo, criar mecanismos efetivos para tanto.  

 Segundo o autor, os partidos da época trataram de introduzir alguns canais limitados 

de participação política dos filiados, criado um aparente espectro de investidura popular nos 

órgãos deliberativos, ao passo que as negociações de relevância política, chamadas por 

Duverger197 de “a vida real dos partidos”, permaneceriam restritas às cúpulas partidárias e, 

portanto, eram travadas fora dos ambientes institucionais de acesso popular e, por vezes, até 

mesmo, por meio de órgãos externos aos partidos.    

 Isso porque, segundo o publicista, a direção das agremiações exerce um controle 

estrito sobre aqueles membros do partido que passam a ocupar cargos de destaque, a fim de 

assegurar não apenas o seu desempenho técnico, mas principalmente a sua fidelidade política, 

vinculação fundada sobretudo em face do poder de cooptação de cargos por esses dirigentes, 

razão pela qual, no entendimento do autor, forma-se uma autêntica oligarquia com fachada 

democrática. 

 Nesse contexto, esclarece que os partidos acabam por fazer “concessões” ao princípio 

democrático, na busca por apoio social, com base na legitimidade trazida pelo exercício do 

sufrágio, sem, contudo, abrir mão da centralização das decisões mais relevantes para o 

partido. O publicista define esse fenômeno que, segundo ele, é empregado por todos os países, 

como “autocracia disfarçada”198, segundo o qual uma estrutura oficial democrática convive 

com práticas de autocracia camufladas, tanto por meio de manipulações eleitorais, como pela 

distinção entre dirigentes reais e dirigentes aparentes.  

  Um exemplo de manipulação eleitoral observado pelo autor consiste no emprego 

generalizado do sufrágio indireto, por meio do qual os dirigentes dos partidos não são eleitos 

imediatamente pelos adeptos, contando com a participação de delegados que interferem na 

expressão da vontade originária das bases partidárias.  

 Chega-se, assim, nos precisos termos do autor:  

 

Todos os partidos não aplicam o sufrágio indireto om rigor semelhante: mas 
todos o utilizam. Ora, o sufrágio indireto constitui admirável meio de por de 
lado a democracia fingindo aplica-la. Rosseau compreendera muito bem que 
a soberania não se delega: todos os artifícios jurídicos da representação do 

                                                 
197 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 102. 
198 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 175. 
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mandante pelo mandatário não podem ocultar essa verdade fundamental: que 
a psicologia dos delegados jamais é a mesma que a dos delegantes, de modo 
que cada grau suplementar aumenta um pouco mais o afastamento entre a 
vontade da base e a decisão da cúpula199. 

 

   O segundo mecanismo empregado pelos partidos políticos para atuar de modo vertical 

e centralizador com uma fachada democrática, tal como descrito por Duverger, consiste na 

apresentação de candidatos, por meio da criação de dispositivos normativos em seus estatutos 

que limitem a liberdade de escolha direta deles, estabelecendo, assim, uma apresentação 

prévia de candidatos de cúpula, apenas para serem apresentados as votos das bases, 

subtraindo a atividade política dos filiados para convertê-los em meros expectadores do 

processo eleitoral.   

 Esse contexto de discussões teóricas possui especial importância para se analisar os 

dispositivos estatutários antes mencionados e, nesta tarefa, conduz a reflexão sobre a 

insuficiência das soluções democráticas que se restringem unicamente ao desenho normativo. 

 Nessa linha, Alessandra Mara Cornazzani Sales, em dissertação de mestrado no 

programa de pós-graduação em direito político e econômico da Universidade Mackenzie,200 

sobre as reformas e evolução do regime jurídico partidário brasileiro, destacou que as diversas 

flutuações legislativas e restrições ao livre exercício da atividade política pelo povo acabaram 

por se permanecer “culturalmente impregnadas” nos diversos modelos de configuração do 

cenário político, circunstância que atua como óbice a livre expressão democrática, 

normativamente assegurada na Constituição Federal de 1988.   

 Com efeito, a mera garantia legal de que qualquer filiado possa se eleger a um cargo 

de dirigente, quando presente, apesar de aparentemente favorável a ampliação democrática, 

por si só não representa qualquer mudança prática na atividade política das massas. Isso 

porque, a despeito da previsão normativa, é preciso considerar o quadro institucional de 

centralização de poder em que estão inseridos, de modo que os filiados que aspirassem ao 

cargo precisariam dispor de recursos financeiros e influência social e política suficientes, para 

se articularem a fim de  conseguir o imprescindível apoio das lideranças, óbices insuperáveis 

a um membro comum das massas partidárias.   

 Assim, para que exista uma contribuição efetiva do campo normativo para a ampliação 

dos espaços de deliberação partidária interna corporis, é preciso considerar, antes de tudo, a 
                                                 
199 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 177. 
200 SALES, Alessandra Mara Cornazzani.. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 
Econômico) - Universidade Presbiteriana Do regime jurídico partidário na democracia brasileira 
Mackenzie. Orientador: Monica Herman Salem Caggiano. p. 190 
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absoluta incompatibilidade dos dispositivos que limitam o poder de decisão dos filiados ou o 

subjugue às deliberações hierarquizantes dos órgãos superiores com a ordem constitucional e 

o sistema representativo democrático vigente.  

 Em seguida, igualmente imprescindível, faz-se a criação de soluções normativas que 

considerem os conflitos de natureza oligárquica ocultos em ambientes aparentemente 

participativos no interior dos grupos partidários, para propor alternativas que não se 

restrinjam a condição de permissivos legais, mas tenham a vocação necessária para alterar as 

estruturas partidárias desgastadas e pré-estabelecidas, para incentivar e encorajar a criação de 

uma nova perspectiva na atividade política interna aos partidos.   

 Tanto que, para diversos analistas do cenário eleitoral e partidário brasileiro, como 

Celso de Rocha Barros, a única ferramenta apta a evitar a construção de personalismos 

políticos que coloquem em risco a consolidação democrática consiste na construção de 

partidos políticos fortes, com posicionamentos ideológicos bem definidos, acrescentando que 

a relevância da crise política no Brasil pode impor riscos superiores àqueles de natureza fiscal 

e social201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
201 BARROS, Celso Rocha de. Pode surgir algo de novo dos escombros do sistema partidário. 
Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2018/04/pode-surgir-
algo-de-novo-dos-escombros-do-sistema-partidario.shtml?loggedpaywall#?loggedpaywall. Último 
acesso em 17 de junho de 2018.  
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Capítulo 3 – O grau de participação dos filiados. A crise Democrática intra Partidária  

 

 A análise da participação dos filiados na atividade interna corporis é de suma 

importância para a constatação da crise Democrática das agremiações. 

 Com ela pode-se constatar o móvel de desinteresse dos cidadãos na atividade política 

exercida pelo veículo de ligação entre o povo e o poder, pois, são os filiados os primeiros 

divulgadores da atividade partidária e os defensores dos ideais partidários. 

 Partindo da crise de confiança cidadã nos partidos políticos pode-se constatar que essa 

crise tem seu nascedouro no próprio desinteresse do filiado na atividade político partidária, na 

medida em que sua participação acaba sendo abafada pela oligarquia que se verifica na cúpula 

da agremiação.   

 A participação dos filiados nas decisões partidárias cada vez mais é sufocada pelo 

interesse da cúpula partidária, que se vale de mecanismos instituídos nas lacunas estatutárias, 

para atender interesses de poucos em detrimento da maioria que compõe a agremiação. Essas 

questões serão mais detalhadas no decorrer dos subcapítulos a seguir.  

 

3.1 Da crise de confiança cidadã nos Partidos Políticos 

 

É certo que, infelizmente, a descrença do cidadão aos meios políticos se alastra 

perante toda a sociedade de modo recorrente. Isso porque a cada instante novas surpresas, em 

sua maioria negativas, assolam a população.  

Os partidos políticos, objetivando deixar para trás marcas negativas de suas imagens, 

alteram os nomes para que possam ter a impressão de mudança. 

 Mas, artigos mais recentes que analisam o resultado das eleições, como o artigo de 

Claudio Lembo, bem demonstram que as abstenções apontam para a frustração ao eleitor para 

com a política e os políticos202 

                                                 
202 Nas palavras do autor: “A quinze dias do 2o. turno em 55 cidades do Brasil, sendo 14 só no Estado de São 
Paulo, muitas e diversificadas são as lições que podem ser extraídas do comportamento eleitoral que caracterizou 
o pleito municipal de 2016. 
Em primeiro plano, merece primazia a posição assumida pelo eleitor. Este – como já referido antes – incorporou 
o papel de jogador com veto no mundo democrático. Consciente de sua relevância na produção da decisão 
política, este exerce a cidadania e se utiliza de todos os instrumentos que o novo constitucionalismo colocou a 
sua disposição; inclusive do poder de sufrágio.  E, neste particular segmento demonstrou sua insatisfação com a 
política e os políticos que oferecem suas candidaturas. Isto restou claro do elevado índice de abstenções e de 
votos nulos e em branco na consulta municipal de 2016. 
De fato, examinando a situação no município de São Paulo, o índice de abstenção, de 21,84%, superou os 
anteriores. Mas, o que chama a atenção do analista é a porcentagem de votos brancos (9,63%) e nulos 
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A crise partidária vivenciada progressivamente é tema fundamental para o avanço do 

futuro brasileiro, em especial aos jovens, que carregam consigo a dura missão de renovar o 

passado marcado de erros na estabilidade da nação. 

 Além da crise de confiança do povo naqueles que conduzem o país, a relação de 

confiança nos partidos políticos também é mínima, vez que o cidadão acaba por generalizar 

toda e qualquer conduta aética dos filiados, crendo que os problemas da nação jamais venham a 

ter solução. Várias pesquisas realizadas trazem insatisfação muito grande do cidadão em 

relação aos partidos políticos e aos representantes eleitos203. 

Reconhecer que pessoas determinadas a uma mudança possam fluir seus respectivos 

dinamismos em prol da sociedade é fator crucial para o processo de estabilização política 

positiva, voltando os costumes de eleger aquele que tenha respaldo de boas condutas. 

Os desejos populacionais e as condições para desenvolver a problemática do poder 

legislativo como um todo, não são capazes de sanar todos os desafios que surgem no 

decorrer do exercício da organização política formal. Assim, os problemas, ao invés de 

serem amenizados, são alavancados, refletindo diretamente na sociedade, que é o grupo 

afetado por esses males, visto que a camada de poder pouco sente os efeitos da crise, ao 

deixar de sentir os efeitos deletérios do poder e sua única preocupação é manter fortes 

aliados, para que a circunstância benéfica se mantenha estável e confortável por um período 

durável. 

                                                                                                                                                         
(13,19%), pois esta conduta corresponde a claro indicador de protesto. Chegar na urna para inutilizar o voto 
significa descontentamento e sentimento de incredulidade – ausência de confiança para com o mundo da 
política.” LEMBO, Claudio. In Eleições 2016 – A Marcha Eleitoral de 2016. Centro de Estudos Políticos e 
Sociais (CEPES). Disponível em: < http://cepes.org.br/site/index.php/2016/10/>. Acesso em 02, junho. 2017 
203 Neste sentido, inclusive, há um interessante trabalho a respeito da falta de confiança na obra “A desconfiança 
política e os seus impactos na qualidade da democracia”, a qual assevera que: “Em âmbito mundial, as atitudes 
dos cidadãos diante das instituições públicas e, em especial, das instituições democráticas, dando origem ou 
aprofundando o fenômeno de desconfiança política em várias partes do mundo, foram documentadas por extensa 
literatura desde os anos 80 e 90. Estudos comparativos editados por Klingemann e Fuchs (1988), Norris (1999), 
Levi (1998), Nye et al. (1997) e Warren (1999) apontaram para a complexidade e, principalmente, para a grande 
variação dos modos de expressão do fenômeno. Assim, nas democracias que se consolidaram em meados do 
século XX, a exemplo da Itália, do Japão e, em menor grau, da Alemanha, o cinismo e o desconforto com o 
funcionamento de parte das instituições democráticas se generalizou a partir das experiências de burocratização 
da vida pública, de engessamento do sistema de partidos políticos, das práticas continuadas de corrupção, e de 
outros déficits de desempenho institucional. Aonde existe uma tradição de melhor desempenho da missão dessas 
instituições, no entanto, sinalizando um grau mais efetivo de sua auto-justificação, como na Holanda, Noruega, 
Finlândia e Dinamarca, a confiança dos cidadãos também oscila, mas dentro de patamares muito mais altos, sem 
que se possa falar, nesses casos, de uma crise de confiança política” (CF. MOISÉS, José Álvaro; 
MENEGUELLO, Rachel. A desconfiança política e os seus impactos na qualidade da democracia. Disponível 
em: <http://nupps.usp.br/downloads/relatorio2013/Anexo_65_Livro_EDUSP_2013_versao_enviada.pdf>. 
Acessado em: 31, maio. 2017. 
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Sabendo que a parcela da população mais prejudicada é aquela que carece de 

recursos financeiros, é irrefutável evidenciar a desigualdade social existente em nossa 

sociedade. Neste sentido, um dos principais fatores por tamanha diferenciação de 

oportunidades em todos os aspectos, é sem dúvida, gerada pela falta de interlocução entre a 

sociedade e os partidos políticos, principalmente porque acabam por beneficiar tão somente 

àqueles que, de alguma maneira, possam retribuir os favores disponibilizados. Essa troca 

alheia perdura por anos, e os seus reflexos estão cada vez mais aparentes, gerando à 

população sensação de insuficiência de representação política. 

De modo geral, a política é formada por grandes negócios internos, de grupos 

selecionados que envolvem seus próprios anseios, objetivando apenas suas próprias 

finalidades. Talvez, a desatenção desses grupos dispendida à sociedade não tenha como fator 

maior excluir a participação do povo diante da democracia, já que é justamente o povo que 

os colocam em suas posições. Assim, a classe política, na sua maioria, busca suprimir perante à 

sociedade seus interesses pessoais em detrimento do interesse público, mas o cotidiano de sua atividade 

a leva ao desgaste de todos os fins prometidos em campanhas políticas, campanhas estas que 

vangloriam benéficas ocasiões às necessidades aferidas, mas que, posteriormente ao período 

eleitoral, não passam de promessas vazias. 

Aliás, ao ponto das promessas, estas não mais conquistam votos nas eleições, os 

cidadãos estão cada vez mais descrentes do novel rol de opiniões políticas, pois ao fundo 

sabem que tudo o que foi pronunciado não passam de textos prontos, com pintura 

marqueteira e com o objetivo único de serem eleitos. 

 Afinal, como apontado por José Jairo Gomes, a democracia partidária está sujeita a 

críticas, especialmente porque os mandatários, no exercício da representação política que lhes 

é atribuída, têm defendido interesses próprios, imbuídos de caráter egoístico e desprovidos de 

preocupação com os anseios da sociedade204. 

A falta de incentivo e estímulo às mudanças acabam por ser tidos como cotidianos, 

tão habitual que, infelizmente, o povo brasileiro se acostumou. Mas, com os fatos ocorridos 

recentemente, diga-se de passagem, casos de corrupções milionárias, fizeram com que os 

indivíduos se despertassem de uma situação cômoda que perdurou de gerações em gerações. 

                                                 
204 Nas palavras do autor, “a chamada democracia partidária não está livre de críticas. Na verdade, ao se 
investirem no mandato, os políticos fazem dele o que bem entendem. A experiência tem revelado que alguns o 
buscam por motivos inconfessáveis, mas sempre sob o manto de um discurso bem urdido, bem lapidado” (CF. 
GOMES, JOSÉ J. Direito eleitoral. 11a. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 42) 
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A consciência de que a mudança só ocorre pela real democracia veio à tona e fez com que os 

brasileiros pudessem desmistificar as condutas justas das injustas, revolucionando o conceito 

de democracia, uma vez que os atos de repúdio tomaram as ruas em diferentes períodos 

políticos que ocorreram na história brasileira. 

Aos poucos, a descrença generalizada que a população está inserida vai se tornando 

algo monótono e isso tem tornado os partidos cada vez mais desaprovados pelos cidadãos. A 

escolha vai se tornando mais pormenorizada, ao ponto de que, estarão no poder, apenas 

aqueles que detêm respeito à ordem e ao progresso nacional, e primacialmente, aqueles que 

observem os preceitos constitucionais da carta magna de 1988, que traz consigo os direitos e 

garantias basilares para a comodidade de todos, sem distinções. 

O viés renovador a que deveria ser implementado, e também a inserção de esperança 

de um futuro melhor ao país ganham força. O desânimo em eleições é notório, assim 

evidenciado os votos brancos e nulos. A insatisfação ganha máxima potência e a força de 

prover mudança acabam por dar lugar às fraquezas, já que a luta é feita tão somente pela 

população. 

São raros os casos em que políticos se colocam em patamar de igualdade, que 

participam de protestos pacíficos com a população, visando os mesmos interesses. Talvez 

soe estranho o modo de mencionar tal situação, pois isso era justamente o que deveria 

ocorrer na prática, mas por infelicidade, isso não passa de uma teoria avulsa. 

Objetivando explanar a demandada situação, em pese salientar o grau de insatisfação 

proferida pelos cidadãos, a crise cidadã perante a confiabilidade no cenário público tem 

atravessado momentos duradouros, em que o caos se fez presente em todas as estações do 

ano. Logicamente, que tal alvoroço desrespeitou todo e qualquer preceito legal, passando às 

pessoas uma imagem de um país sem lei, quando, na verdade, seja um dos países com 

maiores fontes a serem aplicadas em todo o mundo. 

A falta de aplicação governamental em suas particulares gestões, desencadearam, 

progressivamente, a inépcia organizacional do ente maior. Assim, não é somente a União a 

responsável por todo grau de insatisfação. Essa descrença é parcelada, pois são todos os 

entes que formam o Estado Democrático de Direito, assegurado no corpo da Constituição 

Federal de 1988. 

Uma vez proferida participação populacional ao governo, ainda que tidas como 

mínimas, a diferença pode ser alcançada. A singela forma de tomar conhecimento dos casos 
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de corrupção que assombram o país, ou até mesmo de leis que estão sendo discutidas no 

Congresso, são formas de participação política, porque exercer a cidadania não é 

simplesmente eleger, mas, também, opinar sobre o que seria digno ou indigno aos demais. 

A interação com a política gera a exclusão ao seu procedimento, o qual incumbe 

problematizar todas as questões que dificultam a vida em sociedade e em sua 

individualidade. Sem a devida comunicação, torna-se difícil expor aos eleitos o que ocorre 

em determinada região. Assim, quanto mais descrentes e distante dos políticos forem os 

cidadãos, maiores dificuldades teremos para a estabilidade democrática. 

Deste modo, ainda que a opinião seja negativa aos preceitos partidários, o povo não 

pode se calar. A crença de que um candidato conservador seja igual a um progressista se 

deve, principalmente, às mídias, que são responsáveis por dispor aos seus telespectadores que 

o país faça parte de um sistema oligopolizado, em que apenas uma parcela domina a nação. 

Não é correto afirmar que a igualdade permeia entre todos, logicamente que as 

diferenças são perceptíveis ao ponto de discorrerem lamentações nas escolhas feitas diante das 

urnas. A manipulação de campanhas e, em alguns casos, crimes eleitorais, acabam por 

influenciar os votos de muitos eleitores. 

A carência de candidatos com perfis adequados à nova busca da população e a falta 

de transparência dos governantes se assemelha à falta de informação e desestrutura social da 

nação, que muitas, senão em sua maioria, não possuem o teor de responsabilidade que é 

eleger um filiado de partido político. A esse ponto, crucial é expor que contextos sociológicos, 

políticos e antropológicos são de extrema sensibilidade perceptiva a uma concatenada 

escolha. 

Ocorre que, infelizmente, essa estrutura acadêmica não comporta sequer, metade de 

toda a população. Por isso, votos são comprados e injustiças são verificadas posteriormente. 

A calamidade existente seria motivo de discussões por tempos e tempos de mandatos, mas 

permeia na sociedade a dificuldade de indivíduos dispostos a seguir a carreira política e que 

atendam aos quesitos hoje pretendidos pela população. 

Parece que os partidos políticos caminham a passos largos para obter filiados apenas 

para manter a subsistência, sem a adesão à ideologia processada, ou, então, após obtida a 

referida filiação, abandonam o filiado como “um sócio de clube recém chegado”, gerando, 
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dessa forma, barreiras que filtram seus candidatos de acordo com suas devidas 

popularidades. 

Neste diapasão, o que se torna essencial à situação, é que haja a iniciativa de alcance 

de novas personalidades, que tenham a coragem de discutir projetos que estejam em pautas 

para melhorias do povo e juntamente, refletir se tal mudança será perceptível àqueles que 

careçam de poder. 

Os critérios de representatividade política devem ser compreensíveis ao ponto de que 

haja a visualização de suas demandas às consequências atingidas na vida pública. Este 

amadurecimento político resultará no comprometimento da classe política com o povo e, por 

via de consequência, a confiança política retornaria. Ocorre que tais alterações não são 

consideradas permeáveis e as devidas transformações devem ser pautadas com muito 

esforço. 

O zelo pelo bem comum é constantemente inobservado e, de certa forma, ignorado 

pelo sistema partidário, motivo pelo qual clama-se pela renovação. Diversificados 

movimentos cívicos surgem da sociedade, assim como o ecossistema juvenil, que buscam 

influenciar na política um meio de alternâncias positivas. 

Ademais, a preocupação com o preenchimento de direitos basilares a todos como, por 

exemplo, os direitos sociais elencados ao art. 6º da Constituição Federal, são notadamente 

desrespeitados. Assim, importa expor o referido dispositivo: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

 

 

O grau de descrença se dá por fatores como estes, pois se sabe que o país está longe 

de proporcionar vida digna aos indivíduos. A falta de moradia, de hospitais, de educação e de 

oportunidades de emprego, anda como paradigmas aos que estão em posição 

hierarquicamente inferior na sociedade. E para que isso seja alterado, o povo terá de ignorar 

certos repúdios políticos e participar da democracia. Somente com a participação a crença 

em candidatos será possível retornar e, ainda assim, crer nas missões impostas pelos 

candidatos, participando não só de suas respectivas vitórias nas eleições, mas, também, 
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participando de seus atos de governo e acompanhando suas atitudes políticas com cobrança 

de suas promessas após os atos de posse de todos. 

 

3.2 Do grau de participação dos filiados nos partidos políticos (desinteresse em se filiar e 

fenômeno da oligarquização nas decisões partidárias. Comissões provisórias. 

 

 As constantes críticas que denunciam a ausência de permeabilidade dos partidos ao 

controle e participação dos representados e filiados nas decisões da agremiação e, até mesmo, 

o acesso destes a prestação de contas conduziu a formação de um diagnóstico público pela 

premente necessidade de abertura e democratização dos partidos políticos, com propostas que 

vão desde a eleição direta dos filiados para composição dos diretórios e seleção de candidatos, 

até a abolição das comissões provisórias que concentram indefinidamente o poder no arbítrio 

de poucos dirigentes. 

 Alguns analistas também defendem a possibilidade de se fazer uso de sanções 

premiais, a fim de incentivar os partidos que optem por mecanismos de ampliação da 

participação direta dos seus filiados e, assim, promovam práticas democráticas na organização 

interna da agremiação.  

 A literatura política sugere, ainda, a possibilidade de se alterar as regras de rateio do 

Fundo Partidário que atualmente beneficiam os grandes partidos com maior número de 

representantes na Câmara dos Deputados, com intuito de premiar aquelas agremiações que 

obtiveram maior apoio popular nas eleições e, assim, acabam por dificultar a ascensão de 

partidos menores ou de candidatos com menor visibilidade política.  

 Por certo que a necessidade de operar esforços para democratização da estrutura 

partidária, frente a um claro processo de oligarquização interno, não constitui uma demanda 

recente na literatura política. Como já mencionado, o primeiro trabalho de análise do 

comportamento e estrutura orgânica dos partidos políticos, de autoria de Robert MICHELS, 

no início do século XX, já advertia que o processo de organização intrínseco ao partido 

político, para assunção do poder, envolvia a construção necessária de lideranças e a formação 

de cúpulas dirigentes responsáveis pela tomada de decisões por todo o grupo, dinâmica que 

inevitavelmente acabaria por sedimentar um fenômeno de oligarquização.  

 Para o autor: 

 

O partido, como formação externa, mecanismo, máquina, não se identifica 
necessariamente com a totalidade dos membros inscritos, e menos ainda com 
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a classe. Tornando-se um fim em si mesmo, dando-se propósitos e interesses 
próprios, ele se separa pouco a pouco da classe que representa. Num partido, 
os interesses das massas organizadas que o compõem estão longe de 
coincidirem com os da burocracia que o personifica205. 

 

 E sobre a reprodução de modelos estatais verticais e hierarquizantes pelos próprios 

partidos políticos revolucionários que procuram combatê-los, esclarece MICHELS:  

 
Nascido para derrubar o poder centralizador deste, partindo da concepção de 
que, para triunfar sobre a organização do Estado, a classe operária só precisa 
de uma organização suficientemente vasta e sólida, o próprio partido 
operário terminou se dando uma forte centralização, que repousa sobre os 
mesmos fundamentos do Estado: autoridade e disciplina. Ele tornou-se, 
assim, um partido de governo, ou seja, organizado como um governo em 
miniatura, ele espera poder assumir um dia o governo verdadeiro206.  

 

 Posteriormente, em meados do século XX, em uma das obras mais representativas e 

clássicas sobre os partidos políticos, DUVERGER descreve com solidez e riqueza de 

exemplos o caráter antagônico das forças que compõe a direção dos partidos políticos, 

marcadas por uma “aparência democrática” oposta a uma “realidade oligárquica”207.  

 Isso porque, segundo o publicista, a ampliação da oligarquia partidária não 

corresponde a um desenvolvimento democrático, na medida em que a escolha dos dirigentes 

se dá por um processo de cooptação e não de desígnio eleitoral ou democrático, de modo que 

o vínculo entre as classes dirigentes e os parlamentares se estrutura em um jogo de interesses 

mútuos, no qual aqueles grupos exercem forte poder de domínio e controle sobre estes. 

 Nesse modelo, a cúpula partidária se forma e tende a operar restritamente, tomando as 

principais decisões de modo apartado e inacessível aos militantes e adeptos, cuja atuação e 

relacionamento com os dirigentes se restringe a uma postura passiva de subordinação e 

admiração.  

 Sobre o processo de fechamento autoritário da cúpula dos partidos, expõe Duverger 

com a clareza e contundência que lhe são próprias: 

  
A organização dos partidos políticos, certamente, não se conforma à 
ortodoxia democrática. A respectiva estrutura interna é, essencialmente, 
autocrática e oligárquica; os chefes não são, de fato, designados pelos 
adeptos, apesar da aparência, mas cooptados ou nomeados pelo centro; 
tendem a formar uma classe dirigente, isolada dos militantes, casta mais ou 

                                                 
205 MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Trad. Arthur Chaudon, Brasília: UNB, 1982. p. 234. 
206 MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Trad. Arthur Chaudon, Brasília: UNB, 1982. p: 221. 
207 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 170. 
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menos fechada sobre si mesma208. 
 

 O autor assinala o caráter paradoxal que marca o desenvolvimento e a evolução geral 

dos partidos políticos, que inicialmente se erigiram e se consolidaram com o ingresso e 

participação das massas populares na política, mas, durante a sua evolução, acabaram por 

assumir uma divergência cada vez maior em relação aos princípios do regime democrático.  

 Com efeito, a centralização crescente em torno da cúpula da agremiação diminui de 

modo gradativo o espaço de participação ativa dos filiados nas decisões do partido e, assim, 

intensifica a influência dos dirigentes sobre os adeptos, de modo que os processos eleitorais 

internos, por exemplo, passam a ser paulatinamente substituídos pela nomeação advinda das 

classes dirigentes, chegando, inclusive, a ser previstas por meio de estatutos.  

 Essa forma, quase que que por osmose, de fechamento da participação ativa dos 

filiados nas decisões tem gerado conflitos entre os referidos partidos e movimentos coletivos 

que, por exclusão à sua efetiva participação interna, acabam tornando-se caixa de ressonância 

desses excluídos. 

 Esse fenômeno é constatado por Gianfranco Paquino ao estudar a crise dos partidos e 

a governabilidade na Itália, destacando, inclusive, que: 

 

“Evidenziando le domande nuove e portandole sulla scena sociale, 
inserendole nell’agenda política, i movimenti collettivi suppliscono ai 
partiti, ai loro gruppi collaterali, alle organizzazioni fiancheggiatrici 
che avevano perso il contato com la base (spariscono, o vengono 
drasticamente ridimensionate le organizzazioni giovanili e femminili 
de partiti; scoppia uma crisi di militanza molto profonda e tutora 
irrisolta).”209 

 

 Duverger denuncia a ocorrência de um processo de doutrinação dos filiados pelas 

elites partidárias, no qual o espírito crítico dos seus posicionamentos ideológicos acaba 

cedendo espaço a um sentimento de veneração, estimulado pelas ideias incutidas por meio da 

propaganda e persuasão dos dirigentes. Essa obediência atinge não apenas os filiados da base 

partidária, mas também os parlamentares, denominados pelo publicista como “máquinas de 

votar” comandadas pela cúpula dos partidos.  

 
Chega-se, assim, a esses organismos fechados, disciplinados, mecanizados, a 
esses partidos monolíticos, cuja estrutura se assemelha, externamente, à de 

                                                 
208 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p.455. 
209 PASQUINO, Gianfranco. Crisi dei partiti e governabilità. Bologna. Editora Il Mulino, 1980.  pp. 138-139. 
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um exército, com meios de enquadramento, porém, infinitamente mais sutis 
e mais eficazes, fundados mais no adestramento das almas que dos 
corpos210.  

 

 Décadas à frente, em uma das obras mais representativas e clássicas do século XX 

sobre os partidos políticos, DUVERGER descreve com solidez e riqueza de exemplos o 

caráter antagônico das forças que compõe a direção dos partidos políticos, marcadas por uma 

“aparência democrática” oposta a uma “realidade oligárquica”211.  

 Isso porque, segundo o publicista, a direção das agremiações exerce um controle 

estrito sobre aqueles membros do partido que passam a ocupar cargos de destaque, a fim de 

assegurar não apenas o seu desempenho técnico, mas principalmente a sua fidelidade política, 

vinculação fundada sobretudo em face do poder de cooptação de cargos por esses dirigentes, 

razão pela qual, no entendimento do autor, forma-se uma autêntica oligarquia.  

 Isto se mostra evidente com o fenômeno das “comissões provisórias”, onde a direção 

nacional intervinha nas instâncias inferiores e, mantendo a representação partidária de nível 

inferior, implementava a comissão provisória estabelecida por aquela que se perpetuava no 

poder partidário sem solução de continuidade.  

 Em bom momento o Tribunal Superior Eleitoral eliminou essa prática com a edição da 

Resolução nº 23.465/2015, estabelecendo prazo para duração das comissões provisórias 

instituídas pelas direções nacionais dos partidos, com base em previsão estatutária, conforme 

o art. 39 da citada Resolução. 

A questão gerou polêmica na classe político partidária, sob o argumento de que se 

tratava de período próximo às eleições municipais e o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a 

vigência da norma por um ano em sessão administrativa realizada em 03 de agosto de 2016 e, 

posteriormente, por mais 150 dias, passando a referida norma a ter vigência em 03 de agosto 

de 2017, conforme o art. 61 da citada Resolução. 

Essa medida implementada reduziu 4.983 comissões provisórias municipais, 23 

comissões provisórias estaduais e 02 comissões provisórias regionais212. 

 Em 20 de fevereiro de 2018, a Corte Superior Eleitoral ratificou o entendimento de 

que os partidos não podem manter as comissões provisórias por mais de 120 dias, como 

                                                 
210 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 456. 
211 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro: Zahar, 
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 170. 
212 Conf: TSE – Imprensa – 2017 – Setembro – Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2017/Setembro/partidos-devem-estabelecer-em-estatuto-prazo-razoavel-para-fim-de-comissoes-provisorias> 
Acessado em 18, junho.2018. 
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estabelecido pelo art. 39 da Resolução nº 23.465/2015. Em julgamento acerca do pedido 

formulado pelo PSD, o Tribunal Superior Eleitoral afastou a tese de que a Emenda 

Constitucional 97, que alterou o § 1º do art. 17 da Constituição Federal, ao permitir aos 

partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre 

escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, tem, na sua essência, 

o permissivo de estabilidade na duração da referida comissão provisória. Em voto vencedor, o 

Min. Tarcísio Vieira destacou que a cabeça do art. 17 da Constituição Federal prevalece em 

detrimento da autonomia da duração indeterminada das referidas comissões provisórias e, 

assim, deu prevalência ao princípio do regime democrático.213 A questão afeta à liberdade de 

permanência das comissões provisórias instituídas pelos órgãos de direção nacional dos 

partidos políticos também é objeto de ADI 5875 no Supremo Tribunal Federal que questiona 

a Emenda Constitucional nº 97. 

 Como se vê, a autonomia dos partidos políticos não é plena e irrestrita quando 

interfere em bens mais preciosos relacionados ao regime democrático e ao processo eleitoral. 

  

3.3 Mecanismos de maximização da participação interna corporis e as redes sociais 

 

 A tecnologia permite à sociedade mecanismos democráticos sem precedentes. Eleições 

de agremiações são feitas pela via eletrônica sem risco de atingir a lisura de pleitos privados.  

 Pesquisas são realizadas em tempo real, permitindo celeridade e eficácia no resultado. 

 Nesse passo, as ferramentas disponíveis em tecnologia da informação permitem que os 

partidos políticos possam democratizar as suas decisões junto aos filiados, estabelecendo um 

canal de comunicação mais ágil e transparente na tomada de decisões. 

 As inúmeras redes sociais facilitam o acesso do filiado ao cotidiano do partido e, 

assim, a aproximação com a cúpula partidária torna-se mais permeável na medida em que a 

democratização da condução do partido é solidificada pela maioria. 

 A direção partidária deve permitir a facilitação de acesso do filiado aos rumos da 

agremiação, mediante mecanismos que facilitem a participação mais efetiva da camada que 

não conta com o poder decisional na organização partidária. 

 Dispositivos como 'Facebook', 'Twitter', 'Instagram', 'Youtube' e tantos outros 

ganharam relevância entre os veículos de comunicação até então recorrentes, como a 

televisão, jornais e transmissões de rádio. Os indivíduos estão cada vez mais interagindo por 

                                                 
213 Conf: TSE. RPP nº 0001417-96.2011.6.00.0000 – Registro de Partido Político. DF. Rel. Min. Tarcisio Vieira 
de Carvalho Neto. Julgado em 20 de fevereiro de 2018.  



109 
 

 

estas redes, alastrando, por consequente, aporte sobre sujeitos, partidos e governos. 

 Movimentos sociais organizam-se nesse sentido com o objetivo de uma reformulação 

da máquina partidária que se vê praticada atualmente.214  

 Foi visto anteriormente, que a natureza jurídica do partido político é nitidamente 

privada, mas a sua atividade relacionado ao processo democrático lhe impõe o ônus de 

regulamentação que não venha a ferir princípio caro aos nacionais, a exemplo da Lei dos 

Partidos Políticos e outras regras legais que interferem nitidamente na autonomia da 

agremiação. 

Também foi destacado instrumentos de democracia semidireta que permitem um maior grau 

de participação do cidadão na condução do poder. 

 Esses mecanismos podem ser implementados na atividade interna dos partidos 

políticos de modo a disseminar maior grau de participação do filiado na condução da vida 

interna partidária. 

 Nesse diapasão, pode-se estabelecer, de lege ferenda, dispositivos que estabeleçam 

vantagens, ou mesmo restrinjam acesso à verba pública (financiamento público, fundo 

partidário ou direito de antena) ao partido político que opte por não aderir aos mecanismos 

democráticos na sua atividade de escolha de candidatos e de direção por exemplo. 

 Poderá o partido político, dessa maneira, ter sua autonomia garantida, mas, ao revés de 

sua escolha diversa da participação não democrática interna corporis, ser impedido de 

participar do quinhão financeiro que move a democracia, tão cara aos brasileiros que buscam 

sua solidificação há décadas. 

 Por essa razão, a evolução da democracia deve acompanhar os passos tecnológicos e a 

constatação a que se tem é a que ainda essa união é lenta e distante, devendo a pesquisa 

buscar caminhos para acompanhar o progresso tecnológico da sociedade. De tempos em 

tempos novel rol será implementado para que o objetivo seja alcançado, cabendo aos partidos 

políticos essa aproximação deles com a sociedade para a reformulação da imagem hoje 

verificada. 

 

 

 

 

                                                 
214 Exemplo nesse sentido pode ser visto pelo movimento social chamado “Movimento pela Transparência 
Partidária”, disponível em: <http://www.transparenciapartidaria.org/> Acessado em 17, junho. 2018. 
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Conclusão 

 

Foi visto neste trabalho que a democracia é bem precioso à humanidade e a crise de 

confiança existente entre os partidos políticos e o povo se revela de modo cada vez mais 

contundente, na medida em que existe um evidente distanciamento entre a atividade partidária 

e a cidadania. 

É certo que, por previsão constitucional, a natureza jurídica dos partidos políticos é 

privada, o que facilita sua autonomia na tomada de decisões interna corporis, mas, também, é 

certo que essa atividade interna deve ser regulada pelo Estado quando interfere no processo 

democrático da nação, a fim de assegurar a conquista do princípio democrático arduamente 

conquistado.   

Empiricamente, os partidos políticos se apresentam como “redomas”, nas quais não há 

facilidade de acesso às deliberações das suas respectivas direções, muito embora diversos 

estatutos estabeleçam regras que possibilitariam essa aproximação mais permeável entre o 

filiado e a direção, assim como na tomada de decisão. 

Deste modo, a direção acaba por conduzir a atividade partidária interna corporis sem o 

devido respaldo democrático intrínseco a atuação dos partidos políticos em um sistema 

representativo, justificando-se, por vezes, sob o pretexto de viabilização da condução da vida 

partidária de modo mais célere e eficiente em uma sociedade de massas, supostamente 

incompatível com a complexidade do processo de tomada de decisões diretas pela maioria.  

Nesse cenário, acabam por ser erigidas as estruturas de um arranjo político 

institucional que oferece uma tímida contribuição ao processo de consolidação democrático 

vivenciado desde a abertura política de 1988 e acaba por se revelar paradoxal, porquanto se 

serve de ferramentas normativas que lhe oferecem a necessária aparência de legitimidade 

democrática, para reproduzir e atualizar práticas centralizadoras, típicas de agrupamentos 

oligárquicos. 

O que se vê, na realidade, é que os partidos políticos ainda operam como caixas 

hermeticamente fechadas semelhantes àquelas descritas por DUVERGER e, assim, limitam-

se a dar continuidade a uma cultura política centralizadora, hierarquizante e pouco acessível, 

que resiste em não acompanhar a evolução do sistema de garantias fundamentais e direitos 

políticos próprios a um Estado de direito que se pretende plural, igualitária e democrático.  

Todavia, existem mecanismos virtuais que permitem a facilitação do acesso dos 

filiados às decisões dos rumos partidários, capazes de tornar a democracia da atividade interna 

do partido político evidente e eficaz, inclusive de plataformas gratuitas como as existentes 
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para obter resultados de votação disponibilizados pela empresa. 

Da mesma forma, como mencionado, o descrédito do cidadão com a atividade política 

nacional poderia ser minimizado pela maior participação do filiado no rumo da política 

interna da agremiação, na medida em que permitiria a disseminação da democracia no 

cotidiano da nação.  

Nesse passo, os instrumentos de democracia semidireta possibilitam maior oxigenação 

na tomada de decisões da vida partidária, de modo a permitir maior participação do filiado no 

rumo do partido político a que pertence. 

Esses instrumentos podem ser estabelecidos por via de modificação legislativa, ainda 

que no patamar constitucional, de modo a facilitar o acesso do filiado na tomada de decisões 

do partido político que interfiram no processo democrático da nação, estabelecendo regras 

claras que possibilitem a demonstração da participação do filiado, sem que isso fique somente 

como norma interna nos estatutos dos partidos políticos.  

Certamente que a automonia dos partidos políticos pode ser preservada na medida em 

que a normatização atinja sanções que possibilitem a não oferta de recursos estatais, como 

financiamento público de campanha, parcelas do fundo partidário e acesso ao direito de 

antena, para aqueles partidos que optem por manter o sistema fechado de deliberações junto 

aos seus filiados. 

Por fim, a transparência e o acesso à informação são mecanismos que conduzirão um 

maior grau de confiança do filiado e, noutra ponta do cidadão, na atividade partidária.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

Referências 

 

  

ACKERMAN, Bruce, A Nova Separação de Poderes, Lumen Juris. 

________ . Nós o povo soberano. 

AQUINO, Rubim Santos Leão et al. História das sociedades modernas às sociedades 

atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978. 

ARENDT, Hannah. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.  

ARINOS DE MELO FRANCO. Afonso. História e Teoria dos Partidos Políticos no 

Brasil. 3ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1980. 

ARRIAGADA, Genaro. Partidos políticos y crisis de representatividad. In CHILE. ODCA 

– Organização Democrata Cristã da América. La Reforma de Los Partidos Políticos. 

Santiago: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003.  

ASSIS BRASIL, Joaquim Francisco. Democracia representativa: do voto e do modo de 

votar. Rio de Janeiro. 4ª ed. 1931. 

________ . Joaquim Francisco. A democracia representativa na República (Antologia). 

Brasília: Câmara dos Deputados, 1983. 

BARROS, Celso Rocha de. Pode surgir algo de novo dos escombros do sistema 

partidário. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/celso-rocha-de-

barros/2018/04/pode-surgir-algo-de-novo-dos-escombros-do-sistema-

partidario.shtml?loggedpaywall#?loggedpaywall. Último acesso em 17 de junho de 2018. 

BARTHÉLEMY, Joseph; DUEZ, Paul. Traité elémentaire de droi constitucionnel. Paris: 

Dalloz, 1926. 

BASTOS, Celso. Partidos Políticos: novos modelos e novas funções. In ________ ; 

TAVARES, André Ramos. As tendências do direito público no limiar de um novo 

milênio. São Paulo: Saraiva, 2000.  

BEÇAK, Rubens. Democracia: hegemonia e aperfeiçoamento. São Paulo: Saraiva, 2014; 

BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Diritto constituzionale. Settima Edizione. Napoli: Casa 

Editrice Dott. Eugenio Jovene. 1965. 



113 
 

 

BOBBIO, Noberto. Teoria Geral da Política, organizado por Mechelangelo Bovero, 

tradução Daniela Beccaccia Versiani, Rio de Janeiro, Elsevier, 2000, 15ª reimpressão. 

________ . O Futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo; tradução de Marco 

Aurélio Nogueira. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la política. Responsabilidad. México: FCE, 2003, p. 

1210-1211. 

BRAGA, Claudio Mendonça. O caráter nacional dos Partidos políticos na Federação 

Brasileira. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Universidade de São 

Paulo: Faculdade de Direito, São Paulo, 2009. 

BOBBIO, Norberto; Matteucci, Nicola; Pasquino, Gianfranco. Dicionário de Política. 5ª 

ed. Brasília:Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 

BURKE, Edmund. Discurso aos eleitores de Bristol. Tradução de Cid Knipel Moreira in 

Os clássicos da Política. 2º volume. Organizador Francisco C. Welforte. São Paulo: 

Ática, 2001. 

CAGGIANO, Monica Herman Salem. Democracia X Constitucionalismo: um navio à 

deriva? Cadernos de Pós-Graduação em Direito: estudos e documentos de trabalho, 

Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. São Paulo, n.1, 2011. 

____________, Direito Parlamentar e Direito Eleitoral, ed. Manole, São Paulo, 2004. 

____________, É possível reinventar o partido? O partido político no século XXI. In: 

HORBACH, Carlos Bastide; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; AMARAL 

JÚNIOR, José Levi Mello do; LEAL, Roger Stiefelmann. (Org.). Direito constitucional, 

Estado de direito e democracia: homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São 

Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2011. 

____________, Oposição da política: propostas para uma rearquitetura da democracia. 

São Paulo: Angelotti, 1995. 

____________, Sistemas Eleitorais X Representação Política, Brasília, Ed. Senado 

Federal, 1990. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Representação política. São Paulo: Ática, 1988. 

CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.7ª ed. 



114 
 

 

Coimbra: Almedina, 2003. 

CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Tradução de Lédio Rosa de Andrade e 

Têmis  Correia Soares. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 1998. 

CARVALHO, André Norberto Carbone de. A democracia brasileira: uma democracia 

pelos partidos? Análise da evolução da figura do partido político na democracia praticada 

no Brasil, sob a égide da constituição federal de 1988. 2012. 147 f. Dissertação (Mestrado 

em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no brasil: o longo caminho. 19ª ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 

CERRONI, Umberto. Para uma teoria del partido político. In: Teoria marxista del 

partido político. V. 1, 4ª ed., Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presentes. 1975 

Constitution of the United States. Disponível em: <http://constitutionus.com/>. 

CORTEZ, Luís Francisco A. Aspectos gerais e históricos dos partidos políticos no 

Brasil. Soberania popular e partidos políticos. In: Direito Eleitoral e Processual 

Eleitoral: temas fundamentais. Guilherme. Walter de Almeida et al (coord.). São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012 

CROSA, Emilio. Dirito constituzionale. Quarta edizione, riveduta e aggiornata. Torino: 

Editrice Torinese. 1955. 

CUNHA, Sérgio Sérvulo et GRAU, Eros Roberto (Coord.) Estudos de direito 

constitucional em homenagem a José Afonso da Silva: Nery Ferrari, Regina Maria 

Macedo. Participação democrática: audiências públicas. São Paulo: Malheiros. 2003 

DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2001. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

DAMACENA, Alexandre Bento. A função representativa do parlamento na República 

Federativa do Brasil. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico), 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2008. 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Disponível em: < 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-



115 
 

 

Homme-et-du-Citoyen-de-1789>. Acesso em 5, out. 2016. 

DINIZ, Eli. O ciclo autoritário: a lógica partidário-eleitoral e a erosão do regime. In: 

Lima Jr., Olavo Brasil de. (org.). O balanço do poder: formas de dominação e 

representação. Rio de Janeiro: Rio Fundo/IUPERJ, 1990. 

DUVERGER, Maurice. Instituciones politicas y derecho constitucional. Trad. Jesús 

Ferrero, Caracas-Barcelona: Ariel, 1962. 

________. La democracia sin el Pueblo. Traducción castellana de Juan-Ramon Capella. 

Barcelona: Ediciones Ariel S. A. 1967. 

________. Os partidos políticos. Tradução de Cristiano Monteiro Oiticica; revisão 

técnica de Gilberto Velho. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Universidade de 

Brasília. 1980.  

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São 

Paulo: Saraiva, 2001. 

________. Comentários à constituição brasileira de 1988. Vol. 1, arts. 1º a 103, 3ª ed., 

atual. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 ________. Estado de direito e constituição. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1999. 

________. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

________. Sete vezes democracia. São Paulo: Convivio, 1977. 

FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. TOMO I. 5ª ed., 

Ampl. e Atual. São Paulo: RT. 1971. 

GENNARINI, Juliana Caramigo. A adoção do voto distrital na representação política na 

democracia brasileira. 242 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico), 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2009. 

GOMES, JOSÉ J. Direito eleitoral. 11a. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2015 e 

12a. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016. 

GUDIM, Wagner Wilson Deiró. Da crise governamental no Brasil: o recall e o juízo 

político: mecanismos de responsabilidade político-eleitoral. Dissertação (Mestrado em 

Direito Político e Econômico), Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2017. 

GUSSI, Evandro Herrera Bertone. A representação política. Tese (Doutorado em Direito 



116 
 

 

do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. – Belo 

Horizonte: Ed. Líder, 2003. 

HILL, Christopher. A revolução inglesa de 1640. Tradução de Wanda Ramos. São Paulo: 

Martins Fontes, 1977. 

HOBBES, Thomas. O Leviatã ou matéria: forma e poder de um Estado eclesiástico e 

civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, Claudia Berliner. 

São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

HOBSBAWN, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. Tradução de Sieni Maria Campos 

e Yolanda Steidel de Toledo. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Buenos Aires : Albatros, 1981. 

KELSEN, Hans. A democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti et al. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 

Latinobarómetro de 2015. Disponível em http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. 

Acesso em 15 de maio de 2018. 

LEAL, Fernando, HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década de audiências 

públicas no Supremo Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações 

Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, jan./abr. 2018. DOI: 10.5380/rinc.v5i1.56328. 

LEIBHOLZ, Gerhard. Representación y identidade. In: Lenk, Kurt; Neumann, Franz. 

Teoría y sociologia críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama, 1980. 

LEMBO, Cláudio. Eleições 2016 – A Marcha Eleitoral de 2016. Centro de Estudos 

Políticos e Sociais (CEPES). Disponível em: < 

http://cepes.org.br/site/index.php/2016/10/17/eleicoes-2016-a-marcha-eleitoral-de-

2016/>. Acesso em 7, out. 2016. 

_______. Participação política e assistência simples no direito eleitoral. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1991.  

______. Recordações de Agosto. Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPES). 

Disponível em: < http://cepes.org.br/site/index.php/2016/09/05/recordacoes-de-agosto/>. 

Aceso em 15, set. 2016. 

LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 



117 
 

 

países. Tradução Roberto Franco. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. ISBN 

978-85-200-0570-5. 

LINCOLN, Abrahan. Discurso de Gettysburg. Disponível em: 

<http://www.recantodasletras.com.br/discursos/534189> Acessado em 06, junho. 2017 

LOCKE, Jhon. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a 

origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magda Lopes e 

Marina Lobo da Silva. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitucion. Barcelona, Editorial Ariel, 1976. 

LORENCINI, Bruno César. Democracia e Responsabilidade Política, Barcelona: 

Erasmus, 2015. 

_______. GUNDIM, Wagner Wilson Deiró. O recall como solução viável ao Brasil. 

Revista da Faculdade do Sul de Minas, v. n. , 2017. 

MAINWARING, Scott. Políticos, partidos e sistemas eleitorais: o Brasil numa 

perspectiva comparativa. In: Estudos Eleitorais, TSE, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997. 

MANFREDINI, Karla M. Democracia Representativa Brasileira: O Voto Distrital Puro 

Em Questão. Florianópolis, 2008. 

MANIN, Bernard. As metamorfoses do governo representativo. Tradução de Vera 

Pereira. Rev. bras. Ci. Soc. v.10 n.29 São Paulo out. 1995. 

MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 4ª ed. São Paulo: Altas, 2014.  

MATTOS, Delmo. Representação e autoridade política em Hobbes: justificação e 

sentido do poder soberano. Princípios (UFRN. Impresso), v. 18, p. 63-98, 2011. 

MELO FRANCO, Afonso Arinos de. História e Teoria do Partido Político no Direito 

Constitucional Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980. 

MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Trad. Arthur Chaudon, Brasília: 

UNB, 1982. 

MILL, John Stuart. O governo representativo. Tradução: E. Jacy Monteiro. 2. ed. São 

Paulo: Ibrasa, 1993. 



118 
 

 

MIRANDA, Jorge. Teoria do esatado e da constituição. Coimbra. Coimbra Editora. 

2002.  

MOISÉS, José Álvaro; MENEGUELLO, Rachel. A desconfiança política e os seus 

impactos na qualidade da democracia. Edusp. Disponível em: 

<http://nupps.usp.br/downloads/relatorio2013/Anexo_65_Livro_EDUSP_2013_versao_e

nviada.pdf>.   

MONTESQUIEU, Carles Secondat, Baron de. O espírito das Leis. Tradução Cristina 

Murachco – São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

MORAES, Alexandre de et KIM, Richard Pae (Coord.) Cidadania. O novo conceito 

jurídico e a sua relação com os direitos fundamentais individuais e coletivos: São Paulo: 

Atlas. 2013. 

MOTA, Carlos Guilherme. A Revolução Francesa. São Paulo: Ática, 1989. 

NICOLAU, J. M. Sistemas eleitorais. 6ª ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 

NOHLEN, Dieter. Sistemas electorales del mundo. Traducion Ramon Garcia Cotarelo. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 1981. 

O’DONNEL, Guilhermo. Democracia, Desenvolvimento Humano e Direitos Humanos. 

REVISTA DEBATES, Porto Alegre, v.7, n.1, p. 15-114, jan.-abr. 2013. 

_______. Delegative Democracy. Kellog Institute Working Papers, nº 192, 1992. 

PAINE, Thomas. Senso Comum. Editora: Martin Claret, 2005. 

PASQUINO, Gianfranco. Crisi dei partiti e governabilità. Bologna. Editora Il Mulino, 

1980.  

PINTO, Luiz A.G. Aspectos da filosofia política de John Locke e a sua aplicação na 

contemporaneidade. In: SINAIS - Revista Eletrônica - Ciências Sociais. Vitória: CCHN, 

UFES, Edição n.02, v.1, Outubro. 2007. pp.47-65. 

PITKIN, Hanna Fenichel. Representação: palavras, instituições e idéias. Lua Nova,  São 

Paulo, n.67,  p.15-47,  2006. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452006000200003&lng

=pt&nrm=iso>. Acesso em  11  out.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

64452006000200003. 

REIS, Marisa Amaro dos; SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Partidos Políticos. São 



119 
 

 

Paulo: Instituto Paulista dos Magistrados. 2016. 

REIS, Márlon J. Direito Eleitoral Brasileiro. Brasília. Ed. Alummus. 2012. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato social. Tradução: Antonio de Pádua Danise. 3ª ed 

– São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

SALES, Alessandra Mara Cornazzani. Do regime jurídico partidário na democracia 

brasileira. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Monica Herman Salem Caggiano. São Paulo, 2016. 

SANSON, Alexandre. Dos institutos de democracia semidireta (plebiscito, referendo e 

iniciativa popular) como fontes de fortalecimento da cidadania ativa.  Dissertação 

(Mestrado em Direito Político e Econômico), Universidade Presbiteriana Mackenzie. São 

Paulo, 2007. 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: Volume I – o debate 

contemporâneo. Trad. Dinah de Abreu Azevedo e Rev. Téc. Régis de Castro Andrade. 

São Paulo: Editora Ática. 1994. 

_______. A teoria da democracia revisitada: Volume II – as questões clássicas. Trad. 

Dinah de Abreu Azevedo e Rev. Téc. Régis de Castro Andrade. São Paulo: Editora Ática. 

1994. 

_______. A teoria da representação do Estado representativo moderno. Traduzido por 

Ernesta Gaetani e Rosa Gaetani. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, 

1962. 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa: Que é o Terceiro Estado? 3. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 

SCHMITT, Carl. A crise da democracia parlamentar. Trad. Inês Lohbauer. São Paulo: 

Scritta, 1996. 

SOARES, Orlando. Origens das organizações partidárias e os partidos políticos 

brasileiros. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 126, nº 103, jul/set. de 1989, 

TEMER, Michel. Democracia e cidadania. São Paulo: Malheiros Editores. 2006. 

WEBER, M. Ciência e política. Duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1970. 

URBINATI, Nadia. Representative Democracy – Principles & Genealogy, The 

University of Chicago Press, 2006. 



120 
 

 

_______ . O que torna a representação democrática?  Lua Nova [online]. 2006, n.67, 

pp.191-228. ISSN 0102-6445.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452006000200007.  

 

 

 


