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liA invenção ou descobrimento da técnica da
I

representação tem sido tão decisiva para o
desenvolvimento político do ocidente e do
mundo, como tem sido para o
desenvolvimento técnico da humanidade, a
invenção do vapor, da eletricidade, o motor
de explosão ou a força atômica"

(LOEWENSTEI N)

"[...] em todo país civilizado, há duas
necessidades fundamentais: que o Poder
Legislativo represente o povo, isto é, que a
eleição não seja falsificada, e que o povo
influa efetivamente sobre os seus
representantes. E esta última necessidade
é a primeira de todas, porque quando um
povo tiver influência eficaz, e souber tê-Ia,
o sistema eleitoral há de passar por força
de fingimento a realidade".

(RUI BARBOSA)
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RESUMO

A Representação Política tem uma adaptação aos mais variados regimes políticos,
mas é na democracia que descobre a sua verdadeira vocação, principalmente,
quando pautada nos parâmetros fundamentais do Estado de Direito, a saber, a
legalidade e a legitimidade. No presente trabalho aborda-se toda a complexidade e
extensão da representação política no Estado Democrático de Direito. No primeiro

omento, analisa-se a construção do pensamento filosófico da Representação
Política em Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e Stuart Mill, quando também
se investiga as variações semânticas e os diversos estágios do conceito, da

atureza e dos requisitos. Por conseguinte, explana-se sobre toda a evolução
istórica do Estado Ocidental, aferindo as principais contribuições para o Estado

Contemporâneo até a formulação do Estado Democrático de Direito, e os preceitos
a inentes a este modelo de Estado. Logo após, examina-se, minuciosamente, o

esenvolvimento da Representação Política no Estado Democrático de Direito,
ostrando os mecanismos que compõem a Representação e os institutos de
articipação direta, não esquecendo de observar a realidade das instituições
olíticas brasileiras, cotejando com as perspectivas de alterações apresentadas pelo

projeto da Reforma Política. O Trabalho, ainda, discute a evolução do instituto da
Representação no Direito Constitucional brasileiro e, por fim, exibe uma amostragem
do tema à luz do Direito Comparado.

Palavras-chave: Representação Política: Teoria Democrática: Estado de Direito.



ABSTRACT

:> li ical Representation may be adapted to the rnost varied of political regimes, but it
in democracy that its true vocation lies. This is especially so when guided by the

, damental parameters of the Legal State, that is, legality and legitimacy. This study
a proaches ali the complexity and magnitude of political representation in the Legal

emocratic State. Initially, the construction of philosophical thought on Political
epresentation in Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu and Stuart Mil! is
alyzed. In this section, the semantic variations and several stages of the concept,

• e nature and requirements are also investigated. Next, an explanation is given of
~ e entire historical evolution of the Western State, describing the main contributions

e Contemporary State up to the formulation of the Legal Democratic State and
e precepts relating to this model of State. Thereafter, a detailed examination is
ade of Political Representation in the Legal Democratic State, showing the

-echanisms which comprise Political Representation and the institutions for direct
articipation, not neglecting to observe the reality of Brazilian political institutions,

king at the prospects for alterations presented in the Political Reform bill. The
udy also discusses the evolution of the institution of Representation under Brazilian

Constitutional Law and, finally, provides examples of the theme in the light of
Comparative Law.

Key words: Political Representation: Democratic Theory: Legal State.
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TRODUÇÃO

A sociedade moderna, sob os primores do sistema capitalista, tem como

aior axioma o consumismo, e para sedimentar a oferta de novos produtos, torna

odos os bens de consumo supérfluo, inúteis e desnecessário de imediata

substituição.

Esse modo de comportamento social assimilado pela sociedade

capitalista reflete nas mais variadas formas das relações sociais e acaba por atingir

as instituições políticas.

As incessantes buscas de formas, olvidando das reformulações

estruturais das instituições vigentes, nada modificam, alteram ou transformam os

mecanismos de consolidação das estruturas políticas. Ao contrário, criam

expectativas nos anseios populares que com o tempo não são respondidas e que

causam uma nefasta sensação de frustração e provocam nos cidadãos uma reação

de passividade e descrédito frente as suas instituições públicas.

Tudo isso demarca os valores da sociedade capitalista e implica na

conduta social e a ela se incorporam, e que, de uma forma ou de outra, traduzem

para as instituições públicas de organização social e política a inconstância das

estruturas de efetivação da democracia.

Com efeito, todas as vezes que um determinado instituto está

disseminado por crises, a atitude é de negar categoricamente a sua existência e

apontar novas tendências e arranjos, no sentido de buscar as soluções para

inevitáveis crises que assolam e deturpam a essência das instituições políticas, em

vez de indicar-Ihes alterações nos seus fundamentos, adotando novas técnicas e

diretrizes que aperfeiçoem a efetividade dos modelos já existentes.
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Foi o que ocorreu com a Representação Política, contestada em todas as

·c es de sua história, criticada, recusada e mal interpretada, resultando na sua

idação, e mais, falseada quando inserida em outros contextos que não

assimilararn o real valor da sua essência e se pressupôs na existência de forma

ada.

Este trabalho procura não só vasculhar os aspectos de dimensão da

e esentação Política, como também render- lhe um tributo, objetivando resgatar

alores, credenciando-Ihe como o verdadeiro viés de realização de uma

e ocracia possível.

Pode-se mensurar que, no decorrer da pesquisa do objeto investigado,

oram inquiridos alguns elementos argumentativos que tecessem severas críticas ao

exercício da democracia direta, objetivando demolir a idéia de democracia praticada

p usivamente pelo povo jamais existente na história da humanidade.

Assim, provar-se-à, com base em dados históricos e filosóficos da

s ória, que a antigüidade clássica, na qual havia a crença de que ali se exercia a

e ocracia direta, jamais existiu. Fato que não poderá ser atribuído à representação

Iltíca, conforme será demonstrado no curso desta dissertação, quando se provará

que em todos os tempos históricos e em todas as formas de organização política e

social ela se fez presente.

Somam-se, ainda, às contingências modernas, a vasta extensão

erritorial, a alta densidade demográfica e a exacerbada burocracia do poder estatal,

as quais não permitiriam a um governo somente a participação direta. Esses não são

,nicos empecilhos à prática da democracia direta.

Poder-se afirmar que a Representação Política existe não por meras

plexidades modernas, mas por alguns indivíduos tere~ maiores aptidões na

estão dos negócios públicos, de interagir melhor com o' Estado, de terem

ualidades pessoais que os autorizam a ocuparem as funções públicas, e outros,

ao contrário, preferem não exercer esse poder diretamente ou por falta de interesse,

ausência de aptidão, ou ainda, por inexistência da capacidade de interagir com o

unus público.
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Resulta deste fato que, não só por um conjunto de obstáculos físicos e

materiais, mas pela inaptidão de muitos em inteirar-se nos assuntos estatais,

fizeram com que a sociedade moderna solidificasse o instituto da representação

política, isto é, a vontade geral de um povo não é mais revelada por manifestação

direta, e sim, pelos escolhidos para representá-Io.

Eis o que fez da Representação Política necessária, incompreensível

qualquer forma de organização social e política que desnature a sua incorporação.

Todas as conjecturas apontadas pela idéia de democracia direta são utópicas ou

insuficientes para as sociedades com maior nível de complexidade.

Prova desta inaptidão pessoal do ser humano é demonstrada nos países

que adotam o voto obrigatório, o alto nível de abstenção. Há quem não se sinta

estimulado, nem para a escolha de seus representantes, máxime participar

diretamente nas decisões políticas, mesmo que importe em sanções civis as suas

vidas particulares.

Este trabalho tenciona estabelecer as diretrizes que impliquem no

aprimoramento da representação política, já que se faz tão imprescindível às

sociedades modernas e padecem de uma múltipla falência, por questões não

inerentes ao seu conteúdo, e sim, ao contexto no qual está inserida.

Outra condição sine quo non, não se pode olvidar das bases sociológicas,

uma vez que apenas um povo instruído e com as suas necessidades básicas

saciadas poderá vir a exercer na plenitude a escolha de seus representantes. Essa

idéia fica nítida no pensamento de Aristóteles, "a educação é a base da

democracia", um povo sem escolaridade, sem formação política, sem condições

econômicas que lhe dê em um grau de independência na escolha de quem vai,

representá-Io não poderá jamais ter o aperfeiçoamento de sua representatividade.

É obvio que somente uma sociedade terá esse nível de evolução

apontado se for fornecido ao seu povo um padrão mínimo de direitos e garantias que

possibilite as condições mínlmas de existência do homem, a fim de se proceder ao

pleno desenvolvimento da sua personalidade.
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Para tanto, eis que surge o Estado que deve patrocinar o desiderato de

promover o bem-estar social, definindo como fundamento máximo padrões de

direitos. As evidências demonstram que sem um Estado de Direito que estabeleça

mínimos qualitativos de direitos e garantias fundamentais, não se poderá expandir o

processo democrático.

Nesse passo, não existe democracia onde os indivíduos vivam à margem

da lei. Sem dúvida, o Estado de Direito, tanto o liberal quanto o social, estamento em
I ,

que o poder político pauta suas ações em estrita observância da ordem jurídica, ou
I

I

seja, dentro dos limites fixados por um ordenamento jurídico, vinculando a

democracia a idéia de direito, é paradigma para o desenvolvimento do sentimento de

participação do indivíduo.

Aponta-se, então, o Estado Contemporâneo, a saber, o Estado

Democrático de Direito, que herdou do Estado Liberal os direitos civis e políticos do

homem, e do Estado Social o conceito de Estado positivo, de prestador de

condições materiais de existência do homem, cultua os valores que servem de

fundamento à democracia participativa, na qual tanto a representação política como

a participação popular estão consagradas.

Desse modo, apenas o Estado Democrático de Direito centraliza os

postulados fundamentais e assenta na organização política nacional os princípios

que dão o lastro jurídico e político ao sistema da representação política, daí a

compatibilidade deste instituto com o Estado que se assomam.

Os dois modelos de democracia, a representativa e a direta, mediante a

adoção do instituto do referendo, do plebiscito, do veto popular, do Recall e da

iniciativa popular são o ideal nas democracias modernas uma vez que, interagem e

se completam, pois, ao mesmo tempo que divergem, aproximam-se e superam os

pontos extremados de cada uma, e concilia a participação direta, por intermédio

desses institutos, com a representação política, fortalecendo, desse modo, o regime

democrático.

Por fim, essa dissertação pretende narrar a história da Representação

Política, contando as fases de sua estruturação, mediante o processo de
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ação da sua inserção nas democracias, as etapas de fundamentação a

explanadas e a demonstração da sua necessidade imperiosa ao

_=> olvimento das liberdades políticas do homem.

A finalidade perseguida é ter uma abordagem minuciosa sobre os

,~.':::>ei:;{osem que se manifeste a Representação Política nos mais variados ângulos,

=> e o estudo per si de sua existência, passando pelos modelos estatais que a

eram, até a consagração do Estado Democrático d~ Direito, que lapidou por

e o a sua existência. Ainda, abordar-se-á a conjectura entre o seu funcionamento

Q s estamentos desse modelo de Estado.

o desenvolvimento da dissertação está dividida em cinco capítulos.

"'·cialmente serão tratadas as conjecturas que permeiam o instituto político em

aço, examinado, primeiramente, as teorias dos filósofos contratualistas Thomas

es, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu e, depois o utilitarista

Stuart Mill, todos filósofos modernos que trataram de justificar ou não a

_ ssidade da Representação Política na organização do poder estatal,

damentando as teorias modernas da titularidade do poder.

Em seguida, apontar-se-á as dez melhores definições para o instituto,

acionais e estrangeiras, nas quais mostram as diversas acepções terminológicas,

scando o melhor sentido de identificação com a função dos representantes

Ií icos: o de autor ou ator, do exercício do poder popular.

Será abordado, ainda neste capítulo, um dos mais importantes problemas

e permeiam a representação política, o concernente 9 sua natureza, no, qual

a uilatar-se-á se é uma delegação de poderes conferida pelos governados aos

vernantes, ou uma designação de capacidades, reconhecendo-se aos

"e resentantes uma autonomia e independência, em que os governados

epositariam toda confiança nos governantes, e, por fim, se considerariam a

epresentação uma ficção, que refletiria a vontade popular, como se fosse um

espelho desta vontade.

Por conseguinte, o segundo capítulo fará uma amostragem geral sobre o

e constitui o Estado Democrático de Direito, buscando dimensionar que ambiente
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a Representação Política contemporânea tem para se propagar, abordando todas as

cepções terminológicas e filosóficas que propiciaram a sua existência, a

e olução histórica e a formação da sua estrutura.

No terceiro capítulo, dimensiona-se a Representação Política no Estado

e ocrático de Direito, tendo como esteio os parâmetros do Estado brasileiro,

dando no plano constitucional os fundamentos de aprimoramento do sistema

-e resentativo e investigando cada um dos elementos do seu pleno

esenvolvimento.

Assim, a soberania popular, o sufrágio universal, o pluralismo político, as
,

eleições proporcionais e o sistema de partidos políticos, ressaltando-se que há

alguns senões a serem observados e superados pela reforma política, contribuem

ara o aperfeiçoamento, ainda mais, da representação política no Brasil.

Foram ainda incluídos dois capítulos finais, com forma argumentativa a

ímili, o da Representação Política no Direito Constitucional brasileiro, cuja

aoordagem tem como fundamento todas as Constituições já editadas pelo Estado

asileiro, desde a do império até a atual e contemporânea Constituição e, por fim,

a abordagem do referido instituto à luz do Direito Comparado, investigando

alguns textos constitucionais que propiciam o elastério da pesquisa.

A metodologia utilizada foi o método científico de indução e dedução do

conhecimento formal doutrinário, bem como uma inspiração de busca ao objeto

estigado, aferindo o seu conhecimento com grande apelo histórico e ideológico,

e fazer falsos escrúpulos ao positivismo cego de valores, portanto, tendenciosa e

arcial aos valores incorporados a uma cultura verdadeiramente democrática.

Pode, ainda, surpreender-se o leitor, à primeira vista, pelo vasto campo
,

istórico pesquisado para a compreensão do instituto em tela, nada que não se faça

ecessário para a elaboração de uma pesquisa que tem como fonte a história

lítica da humanidade, onde está inserido um dos mais controvertidos institutos

líticos - A representação política.
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A condução da metodologia perfilou fontes bibliográficas nacionais e

estrangeiras, elementos do direito comparado, levantamentos das Constituições

Políticas brasileiras e das estrangeiras, projetos legislativos que tramitam no

Congresso Nacional, acometendo de várias inserções aos conteúdos dos

compêndios históricos e de revistas jornalísticas que comprovassem os fatos

abordados.

Foram, ainda, abstraídos alguns julgados dos tribunais nacionais, bem

como algumas legislações vigentes, em especial, a Constituição Federal de 1988 e o

Projeto de Emenda Constitucional nO2679, que prevê a Reforma Política, em

tramitação na Comissão de Constituição e Justiça.



2 DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Quando o jornalista e professor Orwell escreveu uma de suas mais

célebres obras "A Revolução dos Bichos", certamente tinha a consciência de como

essa estória, ocorrida por volta 1945, em solo inglês, e que demonstra tão bem como

as facetas do poder ilimitado é exercido em nome da liberdade, houvesse tanta

coincidência com a realidade da história moderna. Talvez, o que não pudesse

vislumbrar é de como seriam correntes essas práticas nos dias atuais.

Nos dez capítulos do livro, o autor, em linguagem de fábula, enuncia pari

passo a trajetória da revolução dos bichos, em busca da conquista do poder em

mãos da exploração humana. Uma revolução traída como tantas outras na história

real, a lembrar, a Revolução Francesa, símbolo dos ideais de liberdade, mas que

não conseguiu ir além da defesa dos interesses da classe burguesa.

A estória narra, de forma racional, a revolta dos animais que, cansados de

serem explorados, maltratados e expropriados, expulsam os proprietários da Granja

do Solar - os homens. Assim, os bichos estabelecem uma nova ordem de

convivência, baseada no cooperativismo, na liberdade e na igualdade entre os

animais.

As personagens centrais do livro giram em torno dos Porcos Major, Bola

de Neve e Napoleão, líderes do movimento revolucionário. O mais velho, Major, por

ser conhecedor da linguagem escrita e gostar da leitura, era visto como um ser

dotado de grande sabedoria e gozava de alto conceito entre os animais.

Certa feita invocou todos os animais a se reunirem e, durante esse ato,

discorreu sobre a natureza da vida no solo inglês, as condições miseráveis de cada

bicho, o valor que Ihes era dado à proporção do seus esforços.
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Então camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a
realidade: nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos,
recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando, e os
que podem trabalhar são exigidos até a últlma parcela de suas forças; no
instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda
crueldade. Nenhum animal, na Inglaterra, sabe o que é felicidade ou lazer,
após completar um ano de vida. Nenhum animal, na Inglaterra, é livre. A
vida do animal é feita de miséria e escravidão: essa é a verdade, nua e crua
(ORWELL, 2003, p.10).

Continua seu manifesto, instigando os bichos a se rebelarem contra

ele modelo de organização social e de exercício do poder, indagando sobre as

dições de existência ali desenvolvidas:

Será isso, apenas, a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão
pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes?
Não, camaradas, mil vezes não! O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom,
ela pode dar alimento em abundância a um número de animais muitíssimo
maior do que existente [.... ] Por que, então, permanecemos nesta miséria?
Porque quase todo o produto do nosso esforço é roubado pelos seres
humanos. Eis aí, camaradas, a resposta de todos os nossos problemas.
Resume-se em uma só palavra - O Homem. O Homem é o nosso
verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o Homem e a causa principal
da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre (ORWELL,
2003, p. 10).

A grande intenção do velho porco era sensibilizar os animais para um

censo crítico e os impulsionar para um rebelião em busca do sonho de liberdade. E,

em tom de revelação, o velho Major contou o sonho que tivera na noite anterior, "o

onho sobre o mundo quando o homem desaparecer. Um mundo de liberdade e

aldade entre todos os animais, pois o homem é a única criatura que consome

em produzir" (ORWELL, 2003, p. 10).

A grande Revolução aconteceu e, os homens foram expulsos da Granja

o Solar. Agora Granja dos Bichos, foram proibidas quaisquer formas de privilégios,

e exploração e de desigualdades entre os animais. Proclamaram-se os SETE

NDAMENTOS que modificariam o modus vivendi, a partir daquele momento em

ue se tornaram livres de quaisquer interferências humanas, são eles:

Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo.

2. Que ande sobre quatro pernas, ou tenha asas, é amigo.

3. Nenhum animal usará roupa.

Nenhum animal dormirá em cama
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enhum animal beberá álcool.

enhum animal matará outro animal.

- Todos os animais são iguais.

Esses seriam os sete mandamentos dos bichos que, a partir de uma

""evolução, implantariam naquela pequena granja, ao norte da Inglaterra, uma

sofia pautada na igualdade entre os animais, no espírito fraterno e no sonho de

e dade.

o tempo passou e com ele as aspirações, os ideais, o espírito de rebeldia

am transformando-se em vil instrumento de dominação e de exploração. O pior é

e, como sempre demonstra a história, a ambição descontrolada e a manipulação

.eram em nome da liberdade, agora não mais pelo inimigo a quem tanto se

....,utou o mal, o homem, e sim, os mesmos seres que tinham semeado o sonho da

aldade fraterna entre os iguais, já não tão iguais, os animais.

Desta vez, o algoz era o porco, único animal que detinha o domínio da

e ura e da escrita, e que usurpar o poder em detrimento de toda a ideologia

re olucionária de liberdade que prometeram implementar naquele lugar, mas que

aiu a quem Ihes confiou a esperança de viver dias melhores.

Em passagem esplendorosa, o autor relata a dolorosa decepção dos

- imais diante dos horrores que já vinham passando, pois levaram anos a finco a

alhar pelo bem comum, mas descobrem que não passaram de mero instrumento

e exploração e de expropriação:

Naquela noite, altas risadas e cantorias chegaram da Casa. Lá pelas tantas,
ante o som das vozes misturadas, os bichos se encheram de curiosidade.
Que estaria acontecendo lá dentro, agora que, pela primeira vez,
encontravam-se em termos de igualdade os animais e os humanos?
Pensando todos a mesma coisa, dirigiram-se furtivamente para o jardim da
casa.
[ ...] Lá dentro, em volta de uma mesa grande, estavam sentados meia dúzia
de granjeiros e meia dúzia de porcos dentre os mais eminentes, Napoleão
em lugar de honra, à cabeceira. Os porcos pareciam perfeitamente à
vontade em suas cadeiras[ ...).
O Sr. Pillkington, de Foxwood, levantara-se com o copo na mão. Disse que
ia convidar os presentes para um brinde. Mas antes, I desejava dizer
algumas palavras, que julgava dos seu dever pronunciar.
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Hoje, ele e seus companheiros haviam visitado a Granja dos Bichos,
inspecionado cada metro quadrado com seus próprios olhos, e os que
haviam encontrado? Não apenas métodos mais modernos, mas uma ordem
e uma disciplina que podiam servir de exemplo. Julgava poder afirmar que
os animais inferiores da Granja dos bichos trabalhavam mais e recebiam
menos comida do que quaisquer outros do condado. [ ...] Entre os porcos e
os seres humanos não havia diferenças e era inteiramente inadmissíveis
quaisquer conflitos de interesses (ORWELL, 2003, p.114-115).

Era inacreditável, mas os mesmos representantes e idealistas do

movimento político que elegeram os homens inimigos, agora eram seus amigos,

tinham os mesmos interesses e o comportamento idêntico. As formas de que se

utilizavam para exploração eram piores para com os seus semelhantes do que

aquelas implementadas pelos antigos inimigos. Se não bastara para os animais

terem de suportar a dor da exploração, teriam que, ainda, ver os seus ideais

destruídos, morrendo toda esperança, todos os sonhos de uma vida melhor, traídos

por aqueles que reputaram ser os representantes da vontade coletiva.

Assim, finaliza o autor:

[ ...] Doze vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não haviam
dúvida, agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As
criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para
um porco e de um porco para um homem outra vez; mas já era impossível
distinguir que era homem, quem era porco (ORWELL, 2003, p. 117).

Conclui-se que Orwell (2003) quis chamar a atenção para as Revoluções

da humanidade que. por vezes, se constituem em perfídia aos ideais

implementados. Quis mais ao ressaltar a importância da representação política. do

papel a ser desempenhado pelos governantes e da imprescindibilidade de os

governados interagirem na relação de poder político.

Outro célebre inglês. John Stuart Mil! (1997). um século antes. também

tratou de salientar tanto a importância daqueles que representam os anseios da

coletividade e em nome dos quais exercem o poder político quanto a necessidade

de os titulares desse poder atuarem na relação direta do poder como forma de

fiscalizar a gerência de todos os interesses coletivos do povo.

Sugere com bravura o autor britânico que "abandonar tudo ao governo,

como deixar tudo à Providencia divina. é sinônimo de não curar nada. aceitando os
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resultados, quando desagradáveis, como visitações da Natureza" (MILL, 1997,

p.36).

É peculiar a estória dos bichos, demarcada de forma precisa nas

personagens dos porcos, os líderes, os únicos a conduzir o poder e que detinham o

domínio da escrita e da leitura, daí a facilidade de manobrar por anos e anos os

outros animais que nada sabiam sobre os seus direitos. Expropriados na medida da

sua força de trabalho, não tinham altivez para discemir, não, tinham uma consciência

crítica sobre todos atos, tornando-se presas fáceis para toda sorte de manipulação.

Verifica-se que alguns dos mais importantes movimentos políticos, que

tinham como causa a liberdade do homem, tornaram-se mera retórica e os lideres,

aqui na narrativa, bem representados pelos porcos, muitas vezes transformam-se

em seres iguais ou piores aos antigos inimigos.

Assim, a obra Revolução dos Bichos relata com maestria como o poder

modifica quem o detém, como os ideais podem ser convertidos em mero discurso e

como as conivências são atendidas em detrimento dos princípios que motivaram

toda a ação de transformação.

Isto fica mais real ao se analisar as Revoluções que marcaram a história

da humanidade. Os ideais planejados pelos agentes revolucionários, não passaram

de mecanismos de dominação aos que se alçaram ao poder, a substituição dos

velhos laços de poder e exploração feudais por outros novos, o que resultou, aliás,

de um lento processo que ainda hoje sobrevive - A sujeição da pessoa humana em

nome de suas liberdades políticas.

Novamente é a Inglaterra palco de uma das mais famosas revoluções, a

saber, a Revolução Gloriosa'. No século XVII, o rei Carlos II foi morto com a ajuda

1 A Revolução Gloriosa - A morte do rei Carlos 11subiu ao trono seu irmâo Jaime 11,que, por ser
despótico, católico, amigo da França e pouco inteligente foi deposto em 1688. Esse Episódio foi
registrado com o nome de Revolução Gloriosa. Gloriosa porque a substituição de Jaime 11 por Maria
Stuart e Guilherme 111de Orange se deu sem derramamento de sangue e outras "desordens" sociais

ICELI, 1997, p. 37) .
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do povo organizado e insuflado pela aristocracia, e com essa mesma ajuda foi

proclamada a república.

Mais tarde, as aspirações populares foram contidas e a monarquia

restaurada, mantendo-se o novo rei sob o controle político de um Parlamento que

representava, antes de tudo, os interesses dos novos proprietários de terras e

grandes comerciantes.

Como tantas outras sublevações esta também não foi diferente, haja vista

ter sido marcada pelas traições em nome da liberdade, como proclama Miceli (1997,

p.31):

A palavra liberdade procura representar um dos mais valiosos de todos os
tesouros. Liberdades sem limites, sem medo, sem controle, sem
compromissos de qualquer natureza - sonhos de tantos utopistas que só
admitem para ela o limite da própria existência. Liberdade de agir, de criar,
de crer e descrer, de ir e vir, e mesmo de achar que nada disso importa:
liberdade de escolher ou de não ser forçado a escolher. Liberdade de 'viver
e morrer em paz - razão maior de todas as lutas. Liberdade - desejo
intraduzível em qualquer palavra. Liberdade: tantas vezes prometida, tantas
vezes traída. Não há promessas que a cumpram; ela é o próprio e raro ato
de manter combate constante contra todas as forças que a ameaçam. E se
tantas forças a ameaçam é porque nada é mais ameaçador do que a
própria.

A sutileza da reflexão apresentada pelo autor questiona o direito

reconhecido a todos os homens e inalienável a sua personalidade - a liberdade, a

aptidão de ser livre, tão levianamente utilizada pelos algozes articuladores dos que

querem buscar o poder pelas vias populares.

A história conta, ainda, uma série de fatos e acontecimentos econômicos,

políticos e culturais que demoliram as estruturas vigentes da antiga Europa. Desta

feita, ocorrida na França, que se tornou a mais famosa das revoluções já ocorridas

na história humanidade, pois propagou seus ideais por toda organização política

ocidental- A Revolução Francesa".

2 No dia 14 de julho , a multidão apoderou-se de cerca de 30 mil fuzis e alguns canhões e formou a
milícia popular, dirigindo-se em seguida para a Bastilha que era a fortaleza onde o rei trancafiava
seus inimigos políticos. Símbolo do absolutismo e do Antigo Regime, a Bastilha foi tomada em poucas
horas. Ao rei, sobravam duas saídas: a capitulação ou a guerra nas 'ruas de Paris. Optou pela
primeira, dissolveu suas tropas e, pessoalmente, sancionou em Paris as vitórias populares. Na
ocasião, conta-se que, muito emocionado, Luís XVI pode dizer apenas "Meu povo que já não era
mais seu, a burguesia aproveitou-se da vitória popular e instalou seu governo na capital. (MICELI,
1997, p. 67). '
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À guisa dos seus inafastáveis pressupostos de Liberdade, Igualdade e

="a ernidade, destruiu as instituições sociais existentes a fim de implantar um novo

elo social, este, marcado pela redução da intervenção estatal e pela declaração

e direitos civis e políticos do homem.

Da Declaração Francesa, em 1789, destacam-se, dentre outras, as

uintes afirmações:

Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As
distinções sociais não podem ser fundadas senão na utilidade comum.
A lei é expressão da vontade geral[ ...] deve ser a mesma para todos, quer
proteja, quer puna. Todos o cidadãos são iguais perante a lei, são
igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos,
segundo sua capacidade e sem outras distinções que se suas virtudes e
seu talento.
[...] A propriedade é direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela
privado senão quando a necessidade pública, legalmente comprovada, o
exija evidentemente, e sob condição de prévia e justa indenização (PENNA,
1974, p. 320).

Não obstante a grandeza da ação que motivou os ideais de

--::! sformação, o que se verificou foi que a Revolução Francesa produziu efeitos

- i o diversos das intenções de seus idealizadores. A tão propalada liberdade

Iítica acabou por preparar a França para um governo centralizador, conquanto

aspirava reorganizar as finanças e terminou na bancarrota, queria dar aos outros

vos um modelo de regime e só Ihes inspirou horror pelo sistema que construíam.

a realidade, só fizeram erguer a classe emergente - a empoleirada burguesia.

o último episódio a ser relatado foi o que a Europa denominou de

evolução lndustriar', a mecanização da indústria e da agricultura, que trouxe um

ensível crescimento das atividades econômicas, um acréscimo considerável do

ntrole capitalista e uma desenfreada arrecadação financeira da burguesia.' Em

ntrapartida, trouxe a diminuição do homem na sua condição humana - a

-'"serabilidade.

Revolução Industrial, embora iniciada em 1760, não adquiriu todo o ímpeto antes do século XIX.
" os demarcam como a era das transformações sociais da sociedade moderna O uso das máquina

C1 apor e o maior desenvolvimento das grandes usinas, acentua-se a questão social.
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Foi o ponto marcante da história moderna na perspectiva apontada pela

Revolução Industrial, resultando num novo modelo de estratificação da sociedade e

de homem, até então desconhecido - o operário de fábrica - O aparecimento das

máquinas produziu o desemprego em massa. O Trabalho humano passou a ser

negociado como mercadoria, sujeito à lei da oferta e da procura. Os salários ficaram

ínfimos e a dupla jornada de trabalho tornou-se insuficientes para a sobrevivência.

As mulheres e crianças, para reforçarem a renda familiar, saíram para o mercado de

trabalho e, por conseqüência, largaram a casa, a educação dos filhos e a escola

(BONAVIDES, 1996).

Tal foi o modelo de sociedade implementado pelas' Revoluções que a

Igreja Católica, até então apática ao quadro de horror ocorrido na Europa, reagiu,

quando, em 1891, por meio da Encíclica Rerum Novarum, pautada na doutrina do

Evangelho e escrita pelo Papa Leão XIII, um dos mais notáveis pontífices da Igreja

Católica, prolatou:

E acentua:

De um lado a onipotência na opulência, uma facção que, senhora absoluta
da Indústria e do 'Comércio, torce o curso das riquezas e faz correr para o
seu lado todos os mananciais; Facção que, aliás, tem nas mãos de um
motor da administração pública; de outro lado; a fraqueza na indigência,
uma multidão com a alma ulcerada, sempre pronta para a desordem (PAPA
LEÃO XIII, 2000, p. 26).

Os patrões não dever ter operários como escravos e devem respeitar a sua
dignidade de homens e cristãos; que não é vergonhoso para a criatura
humana, nem a rebaixa, exercer o ofício qualquer para honestamente
manter-se, e que é desumano tratar os que trabalham como coisas, de que
podem tirar proveito[...] explorar as miséria e especular sobre a indigência
são coisas que as leis humanas e divinas igualmente reprovam. Defraudar
alguém do fruto de seu trabalho é crime abrandar a vingança ao Céu: l...]
ninguém certamente é obrigado a aliviar o próximo privando-se do seu
necessário ou de sua família: nem mesmo nada suprimir de que as
conveniências ou decência impõe à sua pessoa. Ninguém, com efeito,
deve viver contrariamente às conveniências. Mas desde que tenha satisfeito
à necessidade e o decoro, é um dever dar o supérfluo aos pobres (PAPA.
LEÃO XIII, 2000, p. 23).

Marco na história da humanidade, já que pela primeira vez a Igreja

Católica se contrapõe ao sistema estatal vigente, a Rerum Novarum significou uma

moldura de padrão moral contrária a desenfreada cupidez dos senhores burgueses



26

em busca dos abundantes recursos financeiros que apunhalaram a alma coletiva

Icerada de desgostos e decepções.

Mais uma vez, a Igreja Católica percorre o curso da história e pública, em

1961, a Encíclica Mater et Magistra, escrita pelo Papa João XXIIII (2001),

defendendo a justiça e a caridade das relações humanas diante das novas

condições do mundo. Registra que o progresso social deve acompanhar e igualar o

desenvolvimento econômico, de modo que todas as categorias sociais tenham parte

dos produtos obtidos em maior quantidade.

Destaca-se, a propósito, o desaparecimento de facções ideológicas no

mundo, passando a existir a lógica do capitalismo, de todos os valores poderem ser

relativizados por uma ordem econômica, o que propiciou um desenvolvimento

limitado, principalmente na condição humana. Mais uma vez, avoca-se uma

encíclica, a Solicitude Social, de João Paulo 11,editada em (1987), que preceitua

"que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que

não respeitasse e não promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais,

econômicos e políticos", e acrescenta "Hoje, talvez mais do que no passado,

reconhece-se com maior clareza a contradição intrínseca de um desenvolvimento

limitado só ao aspecto econômico. Este subordina facilmente a pessoa humana e

as suas necessidades ...." (JOÃO PAULO SEGUNDO, 2000, p. 59).

Assume a Igreja Católica, desta forma, uma ética moral em prol da

dignidade humana maltratada pelos modelos econômicos que usurpam a alma

coletiva, que deturpam a essência do homem, a vida em sociedade e as noções de

solidariedade.

Foram estas razões e não outras, que todas as revoluções aqui

esposadas foram traídas. Em primeiro lugar por que o homem perdeu e perde cada

vez mais o senso de solidariedade, de percepção do semelhante, de sua essência

de viver com o outro em comunidade e, este mesmo homem, em posição

antagônica, perde por sua vez a altivez de lutar pelos seus ideais, de estabelecer um

equilíbrio nas relações com os seus governantes, de ser o senhor na construção de

sua história.



DA REPRESENTAÇÃO POLíTICA

A representação é um dos institutos mais estudados da era

ntemporânea. Muitos divergem acerca da suas primeiras formalizações, se teriam

- o no final da Idade Média ou no começo da Idade Moderna, ou mesmo, se

as avam presente nos primórdios da civilização humana. O fato é que há muitos

caminhos a serem trilhados no intuito de elucidar a Representação Política.

É necessário, para melhor compreensão deste estudo, definir de forma

ara e objetiva o que de fato se constitui a Representação Política. As suas

plicações teóricas, as formulações filosóficas e as suas traduções práticas na

stória política são os elementos-chave que farão a moldura da sua identificação.

Não se pode reduzir esta investigação ao que a doutrina corrente define

mo assembléias parlamentares periodicamente eleitas'. Seria dar uma visão

implista de um amplo conteúdo inerente à Representação Política, que tem muito a

::::ontar e elementos a fornecer na elucidação das entranhas obscuras que, por

ezes, lhe cercam.

Portanto a abordagem que se verifica neste capítulo terá que

rimeiramente traçar todas as conjecturas que permeiam a Representação Política,

conhecendo, assim, as justificativas filosóficas, os conceitos, a natureza, a

ndamentação legal e os requisitos.

A visão a ser explorada da Representação Política será universal, todavia

com enfoque nas concepções ideológicas democráticas, discernidas com esteio no

rincípio de legitimidade e liberdade e arrimo das garantias e direitos fundamentais

o homem.
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3.1 O pensamento filosófica da representação política

Durante o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, houve uma

acentuada preocupação com o estudo da titularidade e o exercício do Poder do

Estado. Muitas foram as teorias que buscaram essa justificativa: as primeiras que se

fundamentavam nas lições de São Paulo, do direito divino sobrenatural, que

reverenciava o soberano como uma manifestação do poder divino, não tendo este

que prestar contas de suas atitudes e ações na condução do poder.

Mais tarde, a teoria do direito divino providencial, baseada nos ideais de

São Tomas de Aquino, enuncia que como todas as coisas terrenas provêm de

Deus, o homem e o poder também provêm de Deus, apresentando, portando,

imperfeições (AQUINO, 2000).

As Teorias Democráticas foram desenvolvidas em contraposição aos

ideais absolutistas que atribuíam ao Soberano o Poder do Estado enfaixado de

forma absoluta nas suas mãos. Os ideais das Revoluções Francesa e Americana

preceituaram o que já havia sido preconizado no Século XV pelos lIuministas que,

por definição, eram os homens empenhados na reforma educacional nos estudos

humanistas.

Sevcenko (1988, p. 15) ensina que o lIuminismo "exaltava o indivíduo, os

feitos históricos, a vontade e a capacidade de ação do homem, sua liberdade de

atuação e de participação na vida das cidades".

Acrescenta o autor que a crença de que o homem é a fonte de energias

criativas ilimitadas, possuindo uma disposição inata para a ação, a virtude e a glória
(1988, p. 15), refletiu na concepção dos ideais políticos na Idade Moderna. Não se

conceberia mais na Europa nenhuma forma de poder absoluta, necessária apenas

para a unificação do poder pelo declínio do sistema feudal, mas uma vez

consolidado, não suportaria mais uma forma de poder na qual o povo não fosse

parte integrante dela.

Eis que surge a doutrina da soberania nacional, amplamente defendida

pelos ideários da Revolução Francesa. Uma soberania cuja titularidade
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centrava-se na nação, sendo, então, o povo parte integrante deste elemento

- ício.

Além dessa teoria, o pensamento filosófico evoluiu, ainda mais, na

ireção do homem como o detentor de uma parcela fragmentada do poder, que

emana do povo, este, o único a ser legitimado a possuir a titularidade do poder do

Estado. Aqui está o germe das democracias ocidentais modernas - a soberania

popular.

Todas essas teorias desencadearam para a justificação da Teoria

Democrática do Poder do Estado. Muitos foram os autores que se basearam na

concepção do Contrato Social para formarem as suas justificativas explicando a

Doutrina da Soberania Democrática.

a) Thomas Hobbes

A teoria da representação esboçada por Hobbes, único dos

contratualistas que defendia o poder absoluto, foi na defesa de um pessoa fictícia

ou artificial, una e indivisível - O Leviatã - aqui, o Estado. O único representante

capaz de ser autor das ações da vontade de uma multidão (GOYARD-FABRE, 1999,

p. 91).

Em seu livro Leviatã, Hobbes (1999) explica a dialética na representação

de ator e autor, enfatizando que a geração de uma pessoa como artefacfum

jurídico daqueles que lhe transferem seus direitos - o representante, teria que

necessariamente receber um mandato ou uma permissão, noutros termos, uma
delegação de poderes para serem autores no exercício do poder do Estado.

Define a Representação como corolário do contrato, cuja função instituinte

ela permite elucidar: "uma multidão de homens se torna uma única pessoa, esses

omens são representados por um só homem ou uma só pessoa" (HOBBES, 1999,

p.166).

Realça o filósofo que na realidade haveria de existir um só pessoa que

legitimasse a vontade geral, mediante um contrato, já que a unidade é daquele que
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representa. Não há unidade do representado, que não possui natureza única e, sim,

múltipla.

Hobbes é, assim, considerado o grande teórico do absolutismo e

encarnava a representação política do princípio da autoridade do Poder. Paupério

(1980, p. 55) salienta "A teoria de Hobbes é, assim, a teoria da submissão integral à
autoridade, como único meio de escapar ao caos e ao tumulto constante".

Todavia, advertem, alguns doutrinadores modernos, sobre a interpretação

do absolutismo anacrônico de Hobbes, ao afirmarem que não se tratava de defender

a vontade absoluta e arbitrária do monarca, mas o corpo do povo, tornando o centro

de gravidade do poder estatal.

É importante salientar que, para esses autores, o pensamento de Hobbes

é diametralmente oposto ao que foi aquilatado durante todos esses anos. A

exemplo, Rodrigues (1997, p. 75) esclarece "Hobbes não se define com clareza

quanto ao caráter popular ou elitista do seu projeto político. Não manifesta

preferência, seja pelo governo de um só, seja pela assembléia de uns poucos ou

pela assembléia de todos".

Com efeito, os ideais hobbesianos apenas apresentam a necessidade dos

governos absolutistas, atinentes à segurança e ao bem estar do homem, meio único

de se atingir a paz social, não o poder estatal concentrado de forma absoluta na

mão de um só homem.

Lipson (1966, p. 69) afirma, em referência à teoria de Hobbes,

"l... ]sua preferência pessoal pelo governo de um reflete-se quando afirma que as

paixões dos homens separadamente são brasas moderadas; em Assembléia são

corno inúmeras brasas, que se inflamam umas às outras".

o equívoco da Teoria hobbesiana foi não perceber a vulnerabilidade

desses governos e a possibilidade de guerra civil, desencadeando a desordem pela

arbitrariedade do poder ilimitado, que levaria conseqüentemente à desestruturação

dessa forma de organização do poder.
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As contribuições de Locke foram implacáveis para a construção da Teoria

::; ocrática, todas as outras partiram dos seus pressupostos e premissas para o

-::o envolvimento de suas teses, carentes, portanto, as demais, de serem inéditas.

Defende Locke (2002, p. 152), em um de seus pensamentos acerca dos

I eitos do homem e do poder político do Estado:

Tendo o homem nascido, como se provou, com direito à perfeita liberdade e
ao gozo irrestrito de todos os direitos e privilégios da lei da natureza,
igualmente a qualquer outro homem ou grupo de homens no mundo, tem
por natureza o poder não apenas de preservar a sua propriedade - isto é,
sua vida, sua liberdade e seus bens - contra os agravos e intentos de
outros homens, mas também de julgar e punir as violações dessa lei por
outros [...]

A fim de compreender o pensamento do autor corretamente sobre o teor

o poder político, mister se faz assimilar as suas noções sobre a titularidade da

oberania. Afirma que a forma depende da colocação do poder supremo, e esse

der é o legislativo, todo o poder de uma comunidade reside naturalmente em si, e

se manifesta nesse poder que elabora e executa as leis (LOCKE, 2002, p. 152).

Interpreta Paupério (1980, p. 56) que Locke

Dá relevo e supremacia ao poder legislativo, considerando o povo autêntico
depositário dos direitos naturais e do interesse geral". E acrescenta que
Locke preconiza que "os homens são naturalmente livres e independentes,
não se pode tirá-Ios desse estado sem seu expresso consentimento. Daí a
necessidade do contrato.

A dimensão do homem fornecida por Locke, reconhecendo-o como

senhor dos seus direitos e conseqüentemente delegando à comunidade a

preservação desses direitos, o proclama como o defensor da soberania nacional e,

ainda, a tutela sempre à vontade do homem, à legitimidade do grupo social,

evestido pelo órgão representativo - o Legislativo.

Observa, ainda, Locke (apud MORRIS, 2002, p. 149) acerca da

legitimidade desse Poder Legislativo:
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Embora o legislativo esteja nas mãos de um ou mais de um, atuando
sempre ou apenas em intervalos, seja o poder supremo de cada Estado,
ainda assim, primeiro, ele não é, nem é possível que seja, absolutamente
arbitrário sobre a vida e os bens do povo. Pois sendo ele nada mais que o
poder conjunto de cada membro da sociedade, entregue à pessoa ou
assembléia que legisla, não pode ultrapassar o poder que essas pessoas
tinham no estado de natureza antes de entrarem em sociedade e o
entrarem à comunidade.

Com efeito, o ineditismo do publicista foi justamente encontrar a essência

a titularidade do poder, pois. revela com esplendor o reconhecimento de direitos

inalienáveis ao homem, estes, como um direito de propriedade a ser preservado pelo

Poder do Estado e atribuindo à nação a condição de detentora dessa legitimidade

consenti da pelo povo, a fim de se criar o Contrato. Mas também reconheceu o Poder

Legislativo - Órgão Representativo, como o depositário do interesse geral.

c) Jean Jacques Rousseau

Considerado o pai putativo da Democracia Moderna, Rousseau negava

veementemente o sistema representativo, reconhecendo no povo, e somente nele, o

único soberano, pois a vontade geral do povo seria a expressão viva da soberania.

Assim, Rousseau (1995, p. 37) enfatiza:

A soberania é indivisível pela mesma razão pela qual é inalienável; pois é o
corpo do povo, ou apenas de uma parte.

[...]

o soberano bem pode dizer: 'Desejo atualmente o que deseja tal homem,
ou menos o que ele diz querer' mas não pode dizer: '0 que esse homem
deseja amanhã , eu o desejarei ainda', pois é absurdo que a vontade se
encadeie para o futuro e isto porque não depende de nenhuma vontade de
consentir em nada ao contrário ao bem do ser que se deseja.

E acrescenta:

A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode
ser alienada; consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade geral
não se representa, ou é a mesma, ou é outra - não existe meio termo. Os
deputados do povo não são pois, nem podem ser os seus representantes;
são simples comissários, e nada podem concluir definitivamente. Toda lei
que o povo não tenha ratificado diretamente é nula, não é uma lei.
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Rousseau não acreditava que a vontade popular pudesse vir a ser

-spresentada. Defensor da soberania popular concretizada na Estrutura do Estado,

ó admitia o poder do povo sendo exercido diretamente, o que credenciava ao poder

egislativo essa função, porém mais tarde reconheceu a necessidade dos

epresentantes.

Enfatiza Weffort (1988, p. 198):

o exercício da vontade geral através de representantes significa uma
sobreposição de vontade. Ninguém pode querer por um outro. Quando isto
ocorre, a vontade de quem a delegou não existe ou não esta sendo levada
em consideração. Donde se segue que a soberania é ínallenável. Mas
Rousseau reconheceria a necessidade de representantes a nível de
governo.

Com efeito, as principais idéias defendidas pelo filósofo, a primeira de que

a vontade geral é sempre direta, tendendo constantemente à utilidade pública, e a

segunda de que na sua impossibilidade os deputados seriam apenas funcionários

públicos comissionados, cuja função seria a de elaboração da lei.

Rousseau reconhece a impossibilidade do povo governar diretamente,

afirmava que democracia não seria para todas as nações, pois com grandes

complexidades de extensão territorial, volumoso grupo populacional e exacerbada

burocracia estariam impedidas de exercer a Democracia, o que se constitui uma

visão, um tanto, elitista.

Lipson (1966, p. 62) tece críticas ao mestre de Viena:

que para Rousseau nenhuma democracia já existiu alguma vez ou poderá
vir a existir visto, analisando inadequadamente a democracia direta, sendo
imperdoável já que não tinha como objeto uma única fonte tão conhecida -
A democracia ateniense, poderia ser observador de primeira mão da
democracia exercida na Suíça.

Não se pode desprezar que as reflexões de Rousseau deixavam nas

entrelinhas os moldes da Democracia Suíça, onde em certos cantões e comunas

existe a assembléia maciça dos cidadãos, sendo o supremo órgão governante.
;

Contudo não se utilizou deste objeto de investigação e pesquisa, formando os seus

juízos políticos como outros aspectos e objetos de análise.
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Não obstante concebia ele que se elegessem certos cidadãos para fazer

::: leis. Esses eleitos não seriam representantes da vontade do povo, e sim, meros

issários, pois acreditava no mandato-delegado, que nada pode ser resolvido

eranamente, antes de serem ratificados todos os atos pelo povo. Cabe aos

aeputados tão somente elaborar as leis, tornando-as obrigatórias depois que o povo

::: eferendasse.

Apesar de negar o sistema representativo defendido pela maioria dos

lósofos de sua época, Rousseau não nega a Representação Política em si, e sim, a

epresentação cominada em um mandato livre - o mandato fiduciário. Seria, então,

efensor do mandato imperativo, no qual o povo seria o controlador do poder

Estatal.

Resta, em síntese, aduzir que este tipo de mandato estaria caduco para

as complexidades do mundo moderno, pois no direito público não se aceita as

ormas de contrato de adesão, figura do direito privado, como também o dinamismo

a vida política não adere a uma forma de incumbir ao povo outras funções além das

rescritas como forma de participação.

d) Barão de Montesquieu

Dos pensadores clássicos, foi Montesquieu que teve a maior coerência

para justificar a Representação Política no Estado Moderno, cujo exercício do

mandato dar -se-á de forma Iivre e soberana com a identidade da vontade dos

representantes que reflete a vontade: do corpo social.

o autor tem uma linha clara de raciocínio quando revela que não foram

as meras complexidades modernas e impossibilidades físicas ou materiais, que não

permitiram o exercício direto do poder, mas por alguns indivíduos terem maiores

aptidões e qualidades pessoais que os autorizam a ocuparem as funções públicas.

Enfatiza Montesquieu (2000, p. 21):

o povo não deve tomar parte no governo, senão para escolher os seus
representantes; pois, a maioria dos cidadãos, que tem pretensão bastante
para eleger, mas não para serem eleitos, o povo, que tem capacidade
suficiente para fazer com que se prestem contas da gestão dos outros, 'não
está capacitado para gerir.
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Alguns críticos acreditam que a idéia desenvolvida por Montesquieu seria

elitista, pois a designação de capacidades restringiria a participação da maioria da

opulação no gerenciamento dos negócios públicos, o que não é verdade, pois o

oerfil traçado pelo autor apenas defende que o povo que possui o poder soberano

eve fazer o que pode fazer bem, e o que não puder fazer bem deve fazê-Io por

seus representantes, pois o povo é admirável quando escolhe aqueles aos quais

eve delegar uma parte de sua soberania (MONTESQUIEU, 2000).

A máxima fundamental defendida pelo publicista é de que o povo tem a

capacidade de identificar no seu seio social aqueles que são capazes de gerir os

egócios públicos e, quando os nomeia, delega uma parte de sua soberania, isto por

ue nem todos os homens tem uma aptidão inata para zelar pelo poder público.

o mais objetivo dessa linha de raciocínio é que não se julga os aspectos

objetivos da organização política, e sim, a subjetividade da condição humana no

exercício da sua liberdade política. Talvez o que há de mais genial, na concepção

abordada por Montesquieu, é ele ter traçado as concepções das liberdades políticas

a partir da liberdade individual. Daí por que não se pode se conceber o voto

obrigatório. A opção de sufragar se constitui um direito e como tal deve ser exercido

no campo de cada individualidade.

e) John Stuart Mill

Filósofo e economista inglês do século XIX, não se enquadra como

contratualista, ao contrário, sua teoria é considerada utilitarista. John Stuart Mill

conhecia a fundo a filosofia platônica, viveu em um forma de organização política

diversa do que se vive hoje na Inglaterra e acreditava que a forma representativa

fosse a melhor para as sociedades contemporâneas.

Afirma Mill (1995, p. XI) diz que:

o povo todo constitui o dono final do governo. A função do Legislativo é ser
agente do povo todo e controlar Q governo. A execução de leis faz-se
melhor por um corpo de funcionários especializados do que por agentes
eleitos. [...] As leis devem ser redigidas por grupos de especialistas e depois
aceitas ou não pelo parlamento.
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Consagra o filósofo inglês que o órgão representativo tem 8' função de

agir em nome da coletividade, e que a segunda atribuição seria a elaboração e a

execução das leis, estas confeccionadas por um grupo técnico especializado, mas

que só teria validade após a sua aprovação.

Preceitua três premissas que considera implacáveis para o Governo

Representativo e que deve ser observadas, simultaneamente. São elas: 1)que o

povo esteja disposto a recebê-Io; 2)que esteja disposto e seja capaz de fazer o que

for necessário para preservá-Io; 3) que esteja disposto e seja capaz de cumprir com

os deveres e desempenhar as funções que lhe impõe (MILL, 1997).

A aceitabilidade do povo a um governo gira em torno da sua observação,

da legitimidade que reputa o povo ou uma nação, da sua credibilidade, pois, os

governos representativos só deixam de existir por incapacidade dos que Ihes

gerenciam ou em virtude de capacidade superior de outro regime

Outra nota peculiar do autor cocerne à elaboração de uma Constituição

representativa, que forneça esteio às instituições políticas com o fito de organizarem

e de realizarem um bom governo, qualidade imprescindível para a conduta dos

negócios coletivos de uma comunidade.

Mil! (1997, p. 26) assevera:

Uma constituição representativa destina-se a trazer o padrão geral de
inteligência e honestidade existente na comunidade, bem como a
inteligência e honestidade individuais dos seus membros sensatos, a
interessar-se mais diretamente pelo governo, investindo-os de maior
influência do que teriam em geral sob qualquer que possa ter e esteja a
fonte de todo o bem que se encontre no governo, como também o obstáculo
a qualquer mal que não se encontre nele.

Quis Mil! (1997) estabelecer que todos os valores de inteligência e

honestidade que contornam um bom governo, bem como os obstáculos que

impedem o mal gerenciamento dos negócios públicos, estão transcritos na

Constituição e que, portanto, esta reflete os valores de uma comunidade.
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3.2 Conceito

o primeiro elemento a ser investigado é de ordem semântica, uma vez

que o substantivo "representação'" aplica-se a um vasto universo de experiências

empíricas. Daí a polivalência da palavra que invoca uma multiplicidade de

significados. Far-se-á mister as indicações destas significações, para se deduzir o

objeto investigado.

A palavra representação origina-se do latim (Representare) e possui essa

multiplicidade de significados que, via de regra, ou está na dimensão de ação,

referido-se aos cânones de comportamento do homem, ou a significados que

credenciam a uma dimensão de reprodução de peculiaridades existenciais.

o verbete "representar' ora faculta a representação ao ato de encenação,

como por exemplo, o que faz o ator, que representa um espetáculo teatral, ou levar

à cena, exibindo-a, ora o de desempenhar o papel, as atribuições e funções de

governo.

Nesse passo, inicia-se conceituando a Representação Política. Para tanto

foram escolhidas dez definições que melhor caracterizam a natureza do instituto,

4 Representar. (Do lat. Representare.) V. t. d. 1. Ser a imagem ou a reprodução de: Uma das telas de
Pedro Américo representa a Batalha do AvaL 2. Tornar presente; patentear, significar: A vitória
representou a bravura do nosso povo. 3. Participar de espetáculo teatral, de filme, etc.
desempenhando papel (4); interpretar: Procópio Ferreira representou magistralmente o Harpagão, de
Moliére. 4. Levar à cena; exibir, encenar (em teatro): A companhia representou Yerrna, de Frederico
Garcia Lorca. 5. Chefiar a missão junto a (governo, organismo internacional, Congresso, etc.): O
Chanceler representou o Brasil na O.N.U. 6. Estar em lugar de; substituir: o ajudante-de-ordens
representou o governador na cerimônia. 7. Ser procurador ou mandatário de: Os advogados
representaram as partes litigantes. 8. Figurar, aparentar: Esta moça representa ter 18 anos. T.D. ei.
9.Reproduzir, descrever, pintar: A Bíblia Representa-nos com lindas cores o Paraíso. 10.
Desempenhar o papel, as atribuições, a função de; figurar como: "Bouterwek, bem ou mal,
representou claramente um dos elos da corrente a que os portugueses se filiaram, representados por
esses dois grandes prosadores [Almeida Garrett e Alexandre Herculano}; (Guilherrnino César,
Bouterwek, p. 20). 11. Expor verbalmente ou por escrito; retratar; pintar; O emissário representou a
todos os episódios da guerra. 12. Jur. Na sucessão de direitos, substituir por direito de representação.
Int. 13. Desempenhar as funções de ator. O célebre ator deixou de representar ainda jovem. T.i. 14.
Dar ares, fingir-se, fazer-se: Não é o meu propósito representar de herói. 15. Dirigir uma
representação (2); expor uma queixa ou censura; Os pequenos funcionários, sentido-se injustiçados,
representam o Presidente. 16. Desempenhar um papel: As Meninas representarão de anjo nas festas
marianas. P. 17. Apresentar-se, oferecer-se ao espírito: No Sonho, representou a imagem de Deus.
18. Figurar como símbolo: os bens de consumo representam-se nas aspirações da burguesia.
(HOLANDA, 2000, p. 1489).
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cinco de autores nacionais e cinco da literatura estrangeira. Mas todas descobrindo

de algum modo o conteúdo complexo em que se constitui a Representação.

Alencar (1968, p. 47) diz que "a representação é' o meio de concentrar a

vontade nacional para a organização do poder público".

Azambuja (2001, p. 266) conceitua sob o prisma jurídico:

o regime representativo repousa na presunção legal de que as
manifestações de vontade de certos indivíduos ou grupos de indivíduos têm
a mesma força e produzem os mesmos efeitos como se emanassem
diretamente da nação em que reside a soberania.

Reale (2000, p. 169) concebe que "a representação, na verdade, é um

dos meios técnicos, o mais importante dos processos de organização do Estado de

Direito, dada a impossibilidade do governo direto do povo pelo povo".

Ferreira Filho (2001, p. 82) deduz que "a representação - esse vínculo

entre governados e os governantes pelo qual estes agem em nome daqueles e

devem trabalhar pelo bem dos representados e não pelo próprio".

Para Franco (1976, p. 60) "o governo é o grupo de I homens que

representa o poder do Estado, que atua em nome da vontade 90 Estado, mas que

não é a vontade do Estado, nem dispõe arbitrariamente do poder".

Kelsen (1998, p. 413-414) consagra a representação como:

uma democracia na qual a função legislativa é exercida por um parlamento
eleito pelo povo, e as funções administrativa e judiciária, por funcionários
igualmente escolhidos por um eleitorado [...] durante a ocupação do poder,
refletem a vontade do eleitorado e são responsáveis para com este.

Segundo Loewenstein (1986, p. 57) "La idea de Ia distribución dei poder

está esencialmente unida a Ia teoría y prática de Ia representación, así como a Ia

técnica gubernamental que se basa en ene".

5 Tradução: "A idéia da distribuição do poder está essencialmente unida a teoria e prática da
representação, assim como a técnica governamental que se baseia nela. (Tradução nossa).
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Conforme Burdeau (1975, p. 15) "a representação é menos um processo

- d és do qual se exprime o poder do povo que uma maneira de ser desse poder".

Bobbio (1999, p. 1106) afirma que:

Os regimes representativos são aqueles regimes que recebem da
representação uma caracterização decisiva. A representação, por sua vez, é
um fenômeno complexo cujo núcleo consiste num processo de escolha
dos govemantes e de controle sobre sua ação através de eleições
competitivas.

Burke (1982, p. 86) diz que "...a representação na legislatura de um reino

ão é somente a base de toda liberdade constitucional nele existente, mas também

e odo governo legítimo; de que sem essa representação o governo nada é, senão

a usurpação".

3.3 Natureza

Após os mais variados conceitos dados à Representação Política, ora

emonstrando um duplicidade entre a vontade do eleitor e o representante, ora

omecendo uma mesma identidade entre estas duas vontades, urge a necessidade

e se buscar a natureza da Representação.

Assim, o objeto a ser analisado neste trabalho desenvolverá a faculdade

a representação que desempenha o papel das atribuições do poder governamental

o Estado - a Representação Política. Curioso é saber onde reside a legitimidade

aqueles que se intitulam representantes para exercerem o poder: A dúvida é, como

a or, representando a vontade dos governados ou como autor, sendo o próprio

argumento de autoridade.

Há, portanto, que se a analisar a representação política sob três prismas:

) a representação como relação de delegação; 2) a representação como relação

e confiança; 3) a representação como "espelho" ou representatividade sociológica.

) A representação como relação de delegação

Esse modelo de representação pressupõe uma certa autonomia dos

epresentantes, os quais não passam de meros delegados dos representados que
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vinculam as instituições aos interesses do corpo eleitoral que lhe conduziram a

mandato.

Defende Loewenstein (1986) que a natureza jurídica da representação,

alquer que seja a maneira de sua investidura, recebe adiantado por mandato o

e cargo e a autorização de atuar conjuntamente em nome de seus representados,

Q e se unirem por suas decisões coletivas.

De origem medieval, essa forma de representação é repudiada pelas

técnicas modernas de desenvolvimento da representação, pois sua forma de

expressão é o mandato imperativo - "aquele concedido por uma circunscrição

eleitoral, obrigando o representante a decidir de acordo com os pronunciamentos

e seu eleitor prescreve" (PORTO, 2000, p. 278).

Com efeito, os representantes do poder político não representam

teresses gerais, apenas os fins específicos de seu grupo eleitoral, o que não se

coaduna com os princípios da democracia moderna em que se consagra a vontade

eral e o livre exercício da representação política.

2) A representação como relação de confiança

Esse tipo de representação atribui ao representante uma posição de

autonomia e, no reconhecimento de sua capacidade, supõe que suas ações sejam o

i teresse dos representados, todavia sempre designando a capacidade e a ética do
omem político que representa.

Observa Burke (1982, p. 86) que "quando a representação é parcial, o

eino possui liberdade; e quando é extremamente parcial, só existe uma aparência

e liberdade; e quando não apenas extremamente parcial, mas ainda escolhida de

forma corrupta, torna-se um estorvo".

Dessa forma o célebre escritor aponta que sem representação não há

liberdade, e que os representantes devem ser escolhidos sem nenhum novelo de
I

corrupção, pois, só assim, haverá uma representação eleita pela designação da
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capacidade dos que venham representar, e que poderá ter uma identidade com os

- teresses gerais de uma comunidade.

Alerta, ainda o autor, que há muitas falácias que escondem a

eneralidade e a natureza dessa espécie de representação, "os democratas

esprevenidos, tratam a parte mais humilde da comunidade com o maior desprezo,

S, ao mesmo tempo, finge querer transformá-Ia no receptáculo de todo o poder"

(BURKE, 1982, p. 86).

É necessário que haja um sentimento de confiança entre o eleitor e seus

ncionários e que estes pautem suas ações vinculados unicamente ao bem

rnum". Portanto, sem nenhum mecanismo de gerenciamento do eleitor.

A representação livre só deverá ser submetida unicamente ao bem

mum, atendendo ao critério da identidade entre o representante e o interesse

eral da nação. Nada mais poderá atar as ações dos governantes do que o bem

comum, pois só assim reafirmará a liberdade e a legitimidade contidas em uma

Constituição.

o mestre alencarino defendia esse modo de representação, o que definia

e genuína representação, apenas com o diferencial de que não seria o

representante o responsável por um mandato, e sim, um partido político.

Enfatiza o Alencar (1868, p. 63-64):

Todas as opiniões políticas do estado, quantas sejam, se discriminarão
mutuamente, separando-se umas das outras, constituindo um todo à parte.
Assumida assim por cada partido sua autonomia representativa, elegerá
elle do próprio seio, sem alheia intervenção, como negócio privativo e
interno de sua comunhão, um número de representantes, proporcional à
fração de soberania nelle residente.

Definição do Bem Comum- "O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida
social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana". (O Papa
João XXIII, 2000. p. 23) .
Salvatti Neto (1982, p. 85) define o bem comum em três campos de atuação estatal:
I - segurança interna e externa;

11- procura do Estado de Justiça, em lugar do mero Estado de Direito.
111- busca do bem-estar dos súditos.
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Assim, é a nação ou uma parte dela que elege os homens que devem

exercer a porção de soberania para a direção do Estado. Estes representantes

obedecerão aos preceitos da razão de justiça, os quais, em geral, norteados pelo

interesse de uma comunidade, sem recair nos discursos dos governos demagogos

que arrasta o povo, movido este pela voz eloqüente do orador inspirado na verdade

e na justiça - esmagando uma minoria, mantendo-se uma tirania popular"

(ALENCAR, 1868, p. 14-15).

Alencar (1868) afirma, em linhas gerais, que toda forma de poder que não

estiver centrada no princípio da autoridade, desemboca no alvitre da arbitrariedade

mesmo que comandada pelo povo.

De fato, um exemplo decisivo desta argumentação são os Estados

Unidos. A opressão que exerce a opinião pública e sua intolerância na governança,

já que se exerce ali apenas uma delegação da soberania aos poderes constituídos,

onde a autoridade é reduzida a simples mandatária da maioria, sujeita a todos os

representantes aos caprichos do povo.

A obra de Tocqueville (2001, p. 66) descreve a composição política da

Federação Americana e seus contornos políticos:

o povo em corpo faz as leis, como em Atenas; ora deputados, que o voto
universal criou, o representam e agem sem seu nome sob sua vigilância
quase imediata. "o povo participa da composição das leis pela escolha dos
legisladores, da sua aplicação pela eleição dos agentes do poder executivo;
podemos dizer que governa por si mesmo, a tal ponto a importância deixada
à administração é fraca e restrita[ ...]

Não resta dúvida de que a participação popular é meritória em qualquer

regime, ainda mais quando se escolhem os funcionários do povo pelo voto universal.

Agora não pode haver no papel da representação a redução à mera delegação de

poderes, influenciando, o povo, de toda a sorte sobre os assuntos que os deputados
irão discernir.

Desse modo, seria personificar na imagem da vontade do povo a

manifestação da divindade, o que não seria nem bom para o povo nem para o
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Estado, como defende Tocqueville (2001, p. 66), "O povo reina sobre o mundo

lítico americano como Deus sobre o universo".

Bonavides (1996, p. 208) argumenta com propriedade que "a

dependência do representante é o conceito-chave da doutrina dualista", ou seja, as

as vontades personificadas do eleitor e dos eleitos, mas o livre desenvolvimento

a representação e, a partir daí "tornam-se válidos: a publicidade, o livre debate no

lenário das assembléias, o bem comum fortalecido pelas inspirações da razão, o

Ito da verdade, o princípio da justiça".

É desses pressupostos inafastáveis de que necessitam os representantes

eleitos para consagrarem a essência da representação, pois qualquer outro aspecto

e venha macular a liberdade no exercício do poder viola a persecução do bem

mum.

) A representação como espelho

Esse modelo tem contornos mais delicados para sintetizar a

"epresentação, no entanto, pode-se dizer que é mais centrado no efeito do conjunto

o que no papel de cada representante, uma vez que ele concebe ao organismo

-epresentativo um espelho da vontade do corpo político nacional.

Pairam sobre este tipo de representação dúvidas acerca de qual, na
I

ealidade, quais as reais características do corpo social que de fato deveriam ser

espelhadas pelo organismo representativo, principalmente a égide de um pluralismo

eológico, partidário, social e econômico, com tantas diversidades? Qual de fato

eria a melhor facção a ser representada? É o caso das democracias ocidentais,

de se vivenciam essas diferenças ideológica e partidária.

Todavia, se há dúvidas sobre onde reside a vontade de um corpo social,

ai delas de fato representa o anseio popular, é certo que não haveria democracia

oderna se não fosse desenvolvida a representação política como um espelho da

.ontade popular.
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Sieyés (1988, p. 117) foi o grande ldealizador da representação política

espelho da vontade geral. Reputa a nação, este um ente fictício, como

--+e tora da vontade geral "a nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo.

a vontade é sempre legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só existe o

c· o natural".

Dispõe Sieyés (1988) que não é a vontade comum particular que deve

_ ir, é a vontade comum coletiva e representativa, que possui dois caracteres

estrutíveis de sua afirmação:

a vontade do corpo dos representantes não é plena e ilimitada. É somente uma

arte da grande vontade comum nacional;

os representantes não a exercem como um direito próprio, é o direito do outro; a

vontade comum é comissionada.

Sieyés (1988) limita a vontade geral ao campo restrito da legalidade, de

a Constituição, que delimitará as formas de exercício do poder, onde estão

içaoos às formas constitucionais sobre as quais têm que decidir. Ademais limita a

- ação da representação da medida que o condiciona os representantes a um

o comissionado, exercente de um mandato, com tempo determinável, oriundo

= direito que não lhe é peculiar.

Evidencia-se que se reconhece aos representantes não a função de

s delegados do poder do Estado, controlados pelos governados e que seriam

as parte da vontade nacional, mas a figura de ator dessa vontade.

Burdeau (1975), no conceito tradicional, também tratou de discernir que a

_ ade geral é uma abstração, e como tal, não poderia incluir uma vontade,

üs::e.s>sárioseria que personalidades reais formulem um querer e que, no mesmo

e to, a coletividade o reconheça como seu.

Esta mutação realiza-se pela Representação e define "a representação é

s um processo através do qual se exprime o poder do povo que uma maneira

-o desse poder" (BURDEAU, 1975, p. 27).
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o papel dos representantes para Burdeau não seria de exprimir a vontade

ue já seria preexistente do corpo nacional, não teria a representação por objetivo a

eleg,ação a certos órgãos o poder de interpretar as aspirações da coletividade. "Ela

isa a autorizar esses órgãos a dizer o que a nação quer; a ser a sua vontade e a

sua voz: não realiza uma transferência, mas uma declaração de vontade"

(BURDEAU, 1975, p. 27).

Na realidade o que há é uma identidade entre a vontade da nação e os

seus representantes, ambas legítimas e distintas. Bonavides (1996, p.145) ensina

que "a vontade menor e fugaz do eleitor, restrita à operação eleitoral, e a vontade

autônoma e politicamente criadora do eleito ou representante, oriunda aliás daquela

operação, traduz a genuína forma de organização do poder político".

Spinoza (1995, p. 68) promana que "O direito do Estado ou dos poderes

soberanos outra coisa não é que o próprio direito natural, enquanto é determinado,

ão pelo poder de cada indivíduo, isoladamente, mas pelo da multidão, agindo como

uma só alma".

Com efeito, o racionalismo do Estado Moderno faz com que ao mesmo

empo a representação seja juridicamente o poder do povo incluído por inteiro no

órgão representativo e a forma política de orqanização desse poder.

Outro aspecto relevante é o que expõe Ribeiro (2000, p. 37)

[...) a natureza do governo representativo não fica a depender da adoção
das técnicas eletivas para provimento de cargos. Embora a regra da
eletividade seja indispensável à caracterização do governo democrático
indireto - ex jure representationis -, é mister também que as regras de
investidura, tempo de duração e modo de exercício provenham da suprema
ordenação do Estado.

Assim, as formas prescritas de um mandato político livre estão insertas no

exto Constitucional, todas oriundas da organização fundamental do Estado que são

lançadas as bases da legitimidade quanto à investidura e ao modo de exercício

que são resultado da soberania popular, pois a titularidade do poder pertence ao

povo.
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A dificuldade de se buscar qual dos três modelos, acima descritos, reflete

com realismo a Representação Política, ainda se torna maior, quando se identificam

três aspectos.

o primeiro, tange ao sistema representativo ter se originado justamente

para se contrapor ao modelo absolutista e autocrático, desvinculando de todo e

qualquer controle dos governados, repudiando-se qualquer forma de mandato

imperativo, havendo nos textos constitucionais provisões contrárias a imperatividade

do eleitor.

Por conseguinte, o sentido da representação política está na possibilidade

de o povo exercer o poder, já que não pode exercer pessoalmente como na forma

direta, tratada no item 4 deste trabalho; o povo desenvolve legitimas formas de

identidade entre quem exerce o poder e quem detém a titularidade desse poder.

Por último, os representantes, sendo ou atores ou ator das decisões

políticas, tem necessidade de um lastro, mesmo que mínimo, para fazer as

manobras das decisões políticas, sob pena de se penalizar o desenvolvimento da

Representação, estancando na rigidez burocrática.

Todos estes questionamentos podem ser elucidados sob o ponto de vista

de duas proposições:1) todos os políticos representam interesses do povo, se os

exercentes do poder não tiverem isto bem discernido dentro de suas

responsabilidades desvirtuam-se da essência da representação; 2) Os interesses de

um corpo social deve se basear no sensus communis atendendo inclusive às
diversidades de uma sociedade pluralista.

A primeira indica os aspectos da responsabilidade dos que detêm o

exercício do poder político, em que toda e qualquer forma é passível do controle da

legalidade, encontrados nas Constituições vigentes, desenvolvendo mecanismos

próprios de efetivação e controle dos representantes.

Por sua vez, os interesses de uma comunidade devem ser pautadas na

vontade geral de uma nação, e esta é a medida do senso comum de·um povo, de
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uma sociedade, de caráter universal, porém, concreto como enuncia Hans (2004, p.

246). In verbis:

'o sensus communis não significa somente aquela capacidade universal que
existe em todos os homens, mas também no sentido que instituiu a
comunidade' [...]. 'O que dá diretriz à vontade humana não é a
universalidade abstrata da razão, mas a universalidade concreta
representada pela comunidade de um grupo, de um povo, de uma nação do
conjunto da espécie humana. O desenvolvimento desse senso comum é,
por isso, de decisiva importância para a vida'.

A tese da Representação Política, como espelho da vontade da nação,

seria a melhor das três preposições, pois identifica de forma clara e objetiva o

âmago da natureza da representação, pois nem desenvolve o mandato imperativo

solapador da autonomia do representante, nem ao outro extremo que leva à

independência dos representantes, designando-os como a única capacidade para

desenvolvimento da democracia. Ademais esse espelho da vontade da nação

demonstra a afinidade e a identidade que devem ter os homens que ocupam cargos

públicos com a sua coletividade.

Os representantes políticos recebem um mandato político livre, prescrito

em sua forma em textos constitucionais, e amoldado à vontade geral, que reflete de

forma concreta a racionalidade universal que cerca os interesses intangíveis de uma

comunidade, que atesta o legítimo caráter democrático das instituições

representativas.

3.4 Fundamentação legal

A base de todo sistema representativo consiste em o povo eleger, como

seus representantes, cidadãos que governem em seu nome. Por isso, ao fazê-to,

tem que esses representantes realizar a vontade e os desígnios do povo. Estes,

estão consagrados na Constituição ou nas leis de um Estado.

Pedra de toque do sistema político representativo, seriam então os

mandatos políticos onde predominam todos os pontos essenciais do regime político

adotado. Ensina Ataliba (1985, p. 63) "efetivamente, no instituto do mandato,

cristaliza-se toda a idéia de representatividade que se traduz nas instituições

republicanas, viabiIizandos-as".
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Kelsen (2000, p. 414), mais enfático, analisa a matéria com o seu rigor

crítico:

Para se estabelecer uma verdadeira relação de representação, não basta
que o representante seja nomeado ou eleito pelos representados. É
necessário que o representante seja juridicamente obrigado a executar a
vontade dos representados, e que o cumprimento dessa obrigação seja
juridicamente garantido. A garantia típica é o poder dos representados de
cassar o mandato do representante caso a atividade desta não se conforme
com os seus desejos.

Assim, se não pode o cidadão dirigir pessoalmente os neqocios do

Estado, elege os representantes que tomarão conta dos seus negócios como se

fosse ele - o próprio povo, exercendo diretamente o poder, os exercentes dessas

funções políticas agem sobre as regras dos estatutos legais, que são viabilizados

por um mandato.

Urge explicitar que este mandato não tem as idênticas características do

mandato privado, apesar de ter dele se originado, as técnicas modernas não admite

a utilização do mandato imperativo, consagrado na Idade Média, em que havia

apenas uma delegação de poderes. Adverte Oallari (2005, p. 157) que, "Isso

significava que, enquanto mandatários, estavam obrigados a seguir fielmente as

instruções, geralmente escritas, que Ihes eram dadas pelos eleitores".

Ensina Acquaviva (2000, p. 152):

Enquanto o mandato imperativo tem natureza consensual, contratualística,
consintindo num vínculo contratual entre representante e representado, na
mesma forma que no direito civil temos um contrato denominado de
mandato ( do latim manus dare), pois as mãos simbolizam a fidelidade(per
dexteram era per fidem), formalizando-se o pacto pu um aperto de mãos, a
representação política é obra do poder constituinte, que fixará a
competência e os deveres dos representantes da nação. A responsabilidade
dos representantes apura-se nos termos de uma Constituição, e a perda do
exercício do cargo não decorre da vontade dos governados, mas das
próprias normas da Constituição. Não há, reitere-se, vinculação jurídica
entre mandante e mandatário.

Aplica-se a idéia do mandato institucional, haja vista a representação

nacional não deter vínculo jurídico entre governados e governantes, ou seja, é livre,

uma vez que há identificação das vontades, quais sejam, as dos representantes e as

dos representados, no caso, o povo. Assim, explica Oallari (2005), o mandatário,
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apesar de eleito por uma parte do povo, expressa a vontade de todos, não obstante

ecidir em nome do povo, tem autonomia e independência, pratica todos os atos

compreendidos na esfera de sua competência do cargo para o qual foi eleito.

Nesse passo, o mandatário é irresponsável pelas suas orientações

oolíticas e, em regra, o mandato é irrevogável, sendo conferido prazo determinado

cara o seu exercício. Ademais existem as formas em que por motivos políticos

ossa haver a sua revogação, sem desfigurar o princípio da irrevogabilidade

(DALLARI, 2005).

Por fim, após firmar o ideal de mandato, o livre das formas de intervenção

o corpo eleitoral, cabe orientar que não há uma arbitrariedade no exercício do

oder do povo, o mandato livre não é privilégio dado aos representantes, é sim

errogativa para o melhor desempenho desta função, pois estão eles, os

epresentantes, obrigados a cumprir dois requisitos legais: o primeiro, da

eriodicidade, que institucionaliza a alternância do poder e que está sob o crivo

opu lar. A segunda tange a responsabilidade que visa à prestação de contas e

iscalizaçâo dos mandatários pelos mandantes.



DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Inicia-se neste campo de investigação o traçado do novo loeus de

esenvolvimento da Representação Política, objeto de excelência desta pesquisa. É

em um novo ambiente, a saber, o Estado Democrático de Direito que se propaga o

aperfeiçoamento do instituto em relevo, por meio dos mecanismos que autorizam

tanto a efetivação dos elementos que lhe compõem a forma de ser como os que

a erfeiçoam a sua existência, inserindo a participação popular na interação direta da

relação do poder do Estado.

A Democracia Moderna processa-se sob a égide de um Estado do Direito

e, entre outros direitos, defende os direitos políticos com a tônica de garantir todos

s direitos inalienáveis ao pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo,

ara tanto, o Estado de Direito incorpora os pressupostos que ratificam a sua

existência, a lembrar, a legalidade e a legitimidade, na medida em que estes

ropiciam o campo de propagação das liberdades políticas, traduzindo, então, uma

concepção ideológica deste modelo de Estado.

Goyard-Fabre (1999, p. 344) defende que "na linha ideológica, afirma-se

ortanto que o Estado de direito deve ser aquele que instaura uma democracia

rogressista na qual todos os direitos do homem, absolutamente, devem ser

orotegidos."

A propósito, ensina Ansart (1995) que a ideologia política refletida por

ualquer modelo de Estado encarrega-se da função geral e uriiversalizante de

atribuir sentido a toda ação e aos empreendimentos políticos em que visam a, nada

menos, proclamar os princípios essenciais, as evidências incontestáveis, a partir das

quais os atos particulares assumem sentido e justificativa.
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A terminologia é de origem latina status = estado, situação, vem de stare

= estar de pé, de estar firme. Daí por que o Estado descende de três elementos

constitutivos, quais sejam: Povo, Território e Poder do Estado.

Cientificamente a palavra Estado recebeu diversas definições, algumas

oticiando uma acepção de Estado-Idéia, demonstrando um dever-ser, algo

impalpável à vista da realidade; outras, no entanto, enunciando o Estado-Instituição,

estigmatizando uma determinada situação sociológica ou jurídica.

Hegel (1936, p. 492) define que "O Estado é a substância ethica

consciente de si, a essência do Estado é a forma da universalidade sabida, a

subjectividade que conhece, isto é, quer para si a racionalidade".

Kant (1987, p. 76) define que "O Estado é sujeito da ordem jurídica e

como tal preserva as liberdades e igualdade dos indivíduos enquanto homens que

auxiliam a constituir o povo".

Kelsen (2000a, p. 261), adepto ao mesmo purismo dé Kant, considera o

Estado como uma entidade real, sociológica ou jurídica, tendo o "Estado como

ersonificação da ordem jurídica nacional".

Dei Vecchio (1979, p. 468) conceitua:

o Estado não representa o vínculo social mais amplo, é" sem dúvida, o mais
firme e o mais forte pois modela como maior energia e determina com
maior precisão as relações de convivência dos indivíduos. Os restantes
vínculos sociais acusam em alto grau o influxo do Estado, e devem colocar-
se no seu âmbito.

Dei Vecchio (1979), ainda, acentua que sociedade é gênero, de onde o

Estado é espécie, portanto, não consiste na única forma de manifestação da

ociedade. Isso por que sociedade se compõe de inúmeros laços, já o Estado

apreende apenas os laços políticos e jurídicos de uma determinada comunidade.

Conclui-se que Estado é a forma de organização de um agrupamento

umano, assentado num determinado território e sobre esse território um poder
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político originário, que se dá juridicidade, através da elaboração da Constituição, o

que legitima a comunidade nas mais variadas atitudes da vida quotidiana.

4.1.1 Elementos constitutivos do Estado

o povo é substrato humano do Estado, vincula-se a este pela

acionalidade, que se constitui no vínculo jurídico e político que une o indivíduo ao

Estado. Assim, é através da nacionalidade que se processa a dimensão pessoal do

Estado, portanto, caracterizando-se por ser um conceito jurídico, uma vez que é por

eio de uma ordem jurídica que se reconhece quem é o povo.

Admite-se nos ordenamentos os critérios reconhecidos

ternacionalmente, o Jus soli e o Jus sanguinis, ou por critério do local do

ascimento ou por laços de consangüinidade, respectivamente (MELLO, 2002).

Não obstante, o conceito de povo ser eminentemente jurídico, também o

é político, pois povo é aquele que tem ativa participação na organização da vida

olítica, é o sujeito do poder e não mais objeto como fora no processo absolutista.

Paulo Bonavides (1996, p. 75) conceitua povo como "aquela parte da população

capaz de participar, através das eleições, do processo democrático, dentro de um

sistema variável de limitações, que depende de cada país e de cada época".

Ressalta-se que uma democracia tem por objetivo a inserção do povo na

conjuntura política, não só na Eleição exercendo o direito de sufragar, como também

atuando junto aos poderes constituído, fiscalizando o exercício do poder, atuando de

lorma propositiva.

Assim, o conceito de povo não é algo abstrato que não haja significado na

sua formatação, como bem evidenciou Müller (2003, p. 67):

o povo como ícone, erigido em um sistema, induz as práticas extremadas.
A inconização do povo consiste em abandonar o povo a si mesmo; em
'desrealiza' [entrealisieren] a população, em mitificá-Ia, -ern hipostasiá-Ia de
forma pseudo-sacral e em instituí-Ia assim como padroeira tutelar e
abstrata, tomada inofensiva para o poder violência - noutre bom peuple.
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As atribuições populares no desenvolvimento político é que fornece o real

sentido a demos, ou melhor, ao povo. É somente por meio dele que se processam

S icazes as sanções políticas e se solidificam os interesses gerais de uma nação.

o Território é o segundo elemento de grande relevância para a

nstituição do Estado. Se o povo é o substrato humano, o território é o substrato

aterial, toda caracterização do Estado necessita da sedimentação física, ou seja, o

açruparnento humano terá que estar fixado em um território.

Mello (2002, p. 1075) define que "o território do Estado é onde ele possui

certos poderes, que ele não tem em relação ao alto-mar, ao espaço exterior, etc.

Este direito o Estado exerce sobre o seu território, onde o seu poder é exclusivo".

É relevante porque é o território que sistematiza os limites. Esses limites

são tridimensionais, pois possuem o espaço aéreo, marítimo, terrestre e o subsolo. A

rtir dos limites se estabelecem a competência da unidade e a exclusividade de

:ada ordenamento jurídico de uma ordem estatal.

o último elemento e o mais complexo é o que diz respeito ao Poder do

Estado. Segundo a definição dada por Bastos (1986, p. 24), "o poder social é o

e ômeno presente nas mais diversas modalidades do relacionamento humano. Ele

nsiste na faculdade de alguém impor a sua vontade a outrem".

o poder político é uma forma de poder social e a criação do Estado não

plica a eliminação dos outros poderes sociais, ou seja, o poder econômico, o

der religioso e o poder sindical. Todavia, quem possui a autoridade máxima, com

a possibilidade de invocação da força física é o Estado e todos os demais o reclama

ando necessário.

Salienta-se que esta força do poder estatal é mais evidente quando se

"'elata a supremacia, até então desconhecida na Idade Média. Foi por ocasião da

eivindicação dos reis de centralizar o poder estatal, o que havia sido

espersonificado com o sistema feudal implementado pelo Sacro Império Romano-

ermânico, que surgiu o conceito de soberania. Assim, com o advento do
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Absolutismo, que demarca o início da Idade Moderna, advieram as concepções do

. oder supremo, ou melhor, de soberania.

Alguns publicitas, como Dallari (2001), salientam que a soberania, às

ezes, não é o próprio poder supremo do Estado, e sim, uma qualidade desse

oder que alguns Estados poderiam alcançar ou não, sem que Ihes desnaturasse a
orma.

Outros, a exemplo Maluf (1999), ressaltam a evidência de que soberania

é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder e que

ela consiste toda autoridade do poder do Estado. Desse modo, qualquer Estado

ue não admita esta condição não é um Estado perfeito.

Pondera-se que, muito embora haja essa dicotomia no que concerne à

soberania, é salutar explicitar que o poder político tem que possuir a condição de ser

supremo, caso contrário, não poderá jamais aferir a legitimidade perquerida.

4.2 Evolução histórica do Estado Ocidental

Em todos os tempos da história, em todas as fases de desenvolvimento

em que se possa volver, em todos os tipos de cultura, em que se encontre o homem

em estado de convivência, surge a Representação Política.

No Mundo Ocidental, as etapas de evolução histórica do homem,

simultaneamente demarca a evolução do Estado, das formas de organização política

de um povo, pois os diferentes estágios da civilização humana demonstram um

aprimoramento nas relações de poder, que se reflete na forma, no regime de

governo, na composição e nos poderes governamentais que se relacionam com a

representação política.

Nesse passo, aqui serão analisadas todas as formas de organização

política no mundo ocidental, em todas etapas dos períodos históricos, que trouxeram

contribuições para a formação política do Estado contemporâneo. Assim, a Idade
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tiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea serão perfiladas,

jetivando fornecer elementos para a compreensão do objeto estudado.

A contra senso do que diz a maioria dos teóricos políticos de que a

epresentação Política só existiu a partir do Estado Moderno depois de definido o

ntrato social, é detectável no Estado Antigo.

Levanta a Tese Tabosa" de que no Estado Antigo já havia a

-epresentação política nas formas de organização política do povo, presente tanto

a Grécia quanto na Roma. In verbis:

Que tanto na Grécia Clássica, no Conselho dos 500, quanto nos cargos dos
magistrados na Republica de Roma já havia sido introduzida a
Representação Política, por se considerar dois requisitos indispensáveis: a
homogeneidade de interesses e a responsabilidade, ou melhor, a
homogeneidade representada pelos interesses do povo e o encargo da
responsabilidade dos governantes caso viesse a contrariar esses
interesses.

Com efeito, todas as vezes que os homens se unem em torno de

eresses comuns, esses de caráter geral, a fim de organizar a vida em sociedade

e alguns assumem todos os encargos da responsabilidade de administrar

liticamente estes interesses, brota a necessidade da Representação Política,

rtanto, presente em todos os momentos históricos, em todas as etapas da vida

mana e assimilada em todas as culturas.

~.2.1 Antigüidade Clássica

As formas de organização política antigas não tinham as mesmas

enominações, já observadas no item 4. As duas civilizações aqui. sob exame,

itulavam de forma diversa a sua Estruturação Política.

Atenas, que pertencia à Civiiização Grega, denominava de ."polis"- Cidades-

=stados, e Roma, do grande Império Romano, de "Civitas". Não obstante as

- gerson Tabosa é citado por diversos autores, inclusive por Miranda (2002, p. 29) sobre a sua Tese
e Doutorado "A Representação Política na Antigüidade Clássica".
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diferenças terminológicas, não impediram ambas fornecerem contribuições

importantes que fortalecessem as convicções e estruturas políticas contemporâneas.

As cidades-estados eram partes de culturas distintas, mas de natureza

rudimentar, porém, existiam no Estado Antigo duas características em comum: a

atureza Unitária e a Religiosidade.

Desse modo, não havia muitas complexidades na organização política.

Via de regra, eram projetadas de forma simples e obedecendo a um comando único

central de poder "era uma situação mais parecida com a de membros de uma tribo

o que com a noção moderna de cidadania. Na verdade, as mais antigas,

instituições sociais das cidades se baseavam no parentesco" (ROBERTS, 2000,

.177).

Cada cidade era Estado, em geral, pequeno e autônomo, e produziam

do de que necessitavam. Muravam o seu pequeno território, e se preocupavam

uito com a defesa de ataques dos inimigos-estrangeiros as suas fronteiras

ABOSA, 2002, p. 26).

Essas peculiaridades facilitavam, à primeira vista, o exercício da

emocracia direta sem a necessidade da representação na vida pública, pois

atavam-se de Estados de diminuta extensão territorial, pequeno grupo populaciona1

e centralização das agências políticas. Devido à natureza unitária, não foi o bastante

ara impedir que de algum modo constituísse a Representação Política.

Em Atenas, berço histórico da democracia direta, onde exercício do

governo era democrático, o poder era exercido diretamente pelo povo. Foi a única

ivilização que se arrogou do argumento de que executou a democracia direta, sem

a necessidade da Representação Política nos órgãos de representação parlamentar,

ue revelam a vontade geral.

No entanto, havia representação política para os cargos executivos,

estratego, assim chamado na Grécia. O Executivo de governo, exercido' por
I

representantes do povo, geralmente grandes líderes que, se destacavam e eram
I
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eleitos na Ágora, praças centrais, onde os cidadãos participavam da vida política e
I

escolhiam aqueles com maiores aptidões para o comando da vida pública ateniense.

o principal deles foi Péricles, que levou Atenas a viver o seu apogeu

istórico. Comandou Atenas por quinze anos, muito embora, a democracia ateniense

roibisse a reeleição para os chefes máximos dos exércitos e do governo (COSTA,

989).

Esses não eram os únicos senões da vida democrática de Atenas, que

uitos autores exaltam a sua experiência política, no sentido de diminuir a

portância da Representação Política, sem tecer uma analise mais pormenorizada

a realidade vivida naquele Estado.

Somente poderia participar da vida política de Atenas aqueles que fossem

idadãos. Todavia, havia um conceito restrito de cidadania, no qual nem todos

estavam inseridos, que limitava a participação popular e inviabilizava o exercício da

emocracia plena.

A cidadania dependia de dois critérios: o seletivo e o outro de adequação

aos interesses da cidade. O seletivo limitava a participação por condição de origem,

sexo, idade, condição econômica. Enfatiza Costa (1989, p. 20) "do povo estavam

excluídos, pelo crivo da cidadania, as mulheres, os escravos, os servos, os pastores

e os estrangeiros. Os cidadãos, após a reforma legislativa, constituíram 10% da

pulação".

Eram poucos os que se inseriam na condição de cidadão. Se não

astasse, menos ainda os que estavam inseridos no conceito de cidadania e que

e etivamente exerciam os seus direitos, ou seja, iam à Ágora, manifestavam as suas

tenções, deliberavam sobre assuntos do governo, pois muitos não tinham a

peórica ou a eloquência e a sagacidade, reconhecidas a alguns, como o exemplo já

unciado de Péricles.

Soma-se a isso, que ainda pior, a ausência de entusiasmo daqueles que

.. ham o título de cidadania, a participar da efervescência política de Atenas, pois o

tro critério recai, justamente sobre quem tinha a referida titulação. Não bastava o
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critério seletivo, havia a necessidade de adequação do indivíduo aos interesses da

"polis", pois grandes eram as obrigações do cidadão para com o Estado, devido ao

úmero de convocações e a diversidade de assuntos a serem discernidos, o que

acarretava um gravoso ônus para o cidadão ateniense.

Frisa-se que todo e qualquer mau êxito da pátria resultaria em um derrota

essoal que reduzia o cidadão na sua dignidade pessoal, de sua segurança e

riqueza. Para melhor compreender o exposto, de como eram as obrigações políticas

em Atenas, observe-se 01 que esta expresso em Cidade Antiga.

o dever do cidadão não se limita ao voto. Quando chegava a sua vez,
também deveria ser magistrado no seu demo ou na sua tribo. Em média,
em anos alternados, era helialista, isto é, juiz, ,e passava todo esse ano nos
tribunais, ocupando-se a ouvir os litigantes e 'a aplicar as leis. Talvez não
houvesse em Atenas um cidadão que não fosse chamado duas vezes em
sua vida a fazer parte do Senado dos ouínhentos" (COULANGES, 2004,
p. 359-360).

Roberts (2000) relata que um cidadão ateniense poderia, durante um ano,

odos os dias, sentar-se desde a manhã até a noite, recebendo os depoimentos dos

agistrados, fazendo-os prestar contas, respondendo aos embaixadores

estrangeiros, redigindo as instruções dos embaixadores atenienses, examinando os

casos que deviam ser submetidos ao povo e preparando todos os decretos.

Enfim, ele podia ser magistrado da cidade, arconte, estratego, astínomo,

e a sorte ou o sufrágio o escolhesse para o cargo. Vê-se quão oneroso encargo era

de ser cidadão de um Estado democrático; correspondia a dedicar a serviço da

idade quase toda a sua existência, pouco tempo lhe restando para os trabalhos

essoais e para a vida doméstica.

Não se discute que, apesar de Atenas se constituir em um governo

emocrático, o cidadão era tido como uma espécie de funcionário público, sem

muneração, sem liberdade de opção, e possuidor de gravosos encargos a sua

; o antigo Conselho dos Quatrocentos transformou-se em Conselho dos Quinhentos, ampliação
ecorrente da nova estrutura do quadro de cidadãos, agora dividido em dez tribos. Cada tribo

contribuirá com cinqüenta membros, escolhidos mediante sorteio, dentre os homens de mais de trinta
anos, para a composição do colegiado. O mandato do conselheiro era um ano, permitida uma única

eleição para toda a sua vida (VASCONCELOS, 1998, p.71).
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ida particular, dedicando os seus melhores dias a serviço de uma democracia que

ão poderia existir senão pela condição de trabalho de todos os cidadãos.

Indaga-se se caberia, nos tempos modernos, com a complexidade das

""stituições, um tipo de democracia direta que adotasse esses critérios? Seria de

.ta o democrática a restrição tão impiedosa dos que podiam ser considerados

idadâos? Poderia-se, hoje, admitir uma democracia que trouxesse sérios encargos

a s interesses particulares do indivíduo? E os princípios da igualdade e da liberdade

Q ariam incutidos nesta forma de exercício do poder que se intitula o único modelo

e regime verdadeiramente democrático?

Mais delicado do que as respostas a serem fornecidas a essas

agações, seria afirmar que em Atenas jamais existiu democracia direta por

anto, todos os órgãos de participação eram órgãos de representatividade. O

nselho dos Quinhentos eram representantes de dez tribos que, mediante sorteio,

eram escolhidos os cinqüentas mais capacitados de cada cidade.

Na verdade Atenas era um tipo de democracia governada por

~e resentantes, mas com muitos instrumentos de controle, o que não desnatura nem

a representação nem muito menos a participação do povo. Ao contrário, somente

a erfeiçoa o sistema representativo e dá efetiviclade à democracia.

A propósito aproveita-se a análise do publicista Vasconcelos (1999,

. 71):

Fato importantíssimo a sublinhar: o Conselho d~ Quinhentos, instituição que
detinha o poder das decisões fundamentais de govemo, era órgão de
representação política das tribos. Esse fato, de registro unânime, tira ao
regime ateniense o status de democracia direta, sonho dos antigos e
idealização dos modernos.

É duvidoso que o ideal de democracia direta tenha de fato existido. Daí a

conclusão de que é imperiosa a existência da representação política, já que sua

rática jamais deixou de existir. Urge aprimorar o instituto com técnicas que

estimulem o seu aperfeiçoamento, 'já que a democracia direta em Atenas jamais

existiu, não passou de uma farsa.
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Resta uma dúvida, o que fez Atenas durante tantos séculos se configurar

o imaginário popular de que realmente foi a prova real de democracia direta como

rdealizado por muitos nos dias de hoje?

Com certeza o espírito de patriotismo quase xenótobo'", e de uma

nidade de pensar e de sentir a totalidade das instituições pátrias (SOUSA FILHO,

2003). O amor à cultura, às artes, à filosofia, à política e todos os encantos da sua

rganização política foram o que de fato fizeram com que este povo se orgulhasse

o que detinha e difundisse por séculos e séculos a defesa das suas instituições

olíticas - A Democracia Direta.

Roma foi outra cidade-estado que teve uma excelente forma de

rganização política, com características de ser expansionista, colonialista e

. perialista. Divulgou sua cultura em todo período de apogeu do Império Romano e

adotou duas formas de governo: a realeza e a república.

Ao tempo da realeza compreendia as classes dos patrícios, dos clientes e

os plebeus. A estratificação social girava em torno da propriedade. Os primeiros

ertenciam às antigas famílias e gozavam de todos os direitos. Donos de grande

astro de terra. Os clientes eram servos ou arrendatários de terras, que viviam em

ma classe intermediária, não usufruíam de todos os direitps da propriedade, mas

apenas de usar e gozar da terra, por quanto não detinham a propriedade. Por fi ,

s Plebeus eram, a princípio, os vencidos transportados para Roma, os estrangeiros

e os foragidos (PENA, 1974).

Com efeito, os romanos tinham grande apego à propriedade e a

defendiam acima de tudo e de todos. Foi a partir daí que surgiu o interesse o

-Estado" romano em proteger os direitos de propriedade, de forma absoluta, o se' a

sar, gozar, dispor e reivindicar dela, criando um corpo de leis para a

segurança jurídica. Foram, portanto, os primeiros povos a organizare a

codificação de leis, com o Corpus Juris Civiles, que significou um gran e ado

para os Estados de Direito, no mundo ocidental.

'0 XENOFOBIA s.f. Aversão a coisas ou pessoas estrangeiras. - Xenófobo adj. E s. ônimo
xenofilia (LUFT, 1984, p. 580).
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A tradição do povo romano era de que o Estado surgiu da reunião das

~mílias. Dessa construção histórica do Estado, infere-se facilmente a divisão do

ireito Público e Privado. Julga Cícero ser a ordem da propriedade o elemento mais

. ai na organização política romana (PAUPÉRIO, 1994).

,
A República Romana também forneceu importantes contribuições

llticas para a composição do Estado Contemporâneo. Apesar de aristocrática, os

A nsules substituíram o rei, de forma colegiada, eletiva e temporária, e instituíram a

. rma republicana.

Os poderes do Estado Romano, na República, eram exercidos por três

" gãos: o comício, o senado e a magistratura. Os comícios eram a constituição de

a assembléia popular, desempenhavam, em geral, funções legislativas, eletivas e

iciárias. O Senado era um órgão consultivo, eleito pela chefia do executivo, e se

~unia sempre por convocação de um magistrado superior. Por fim, as

agistraturas, o executivo de governo, concentrando todas as funções antes

sxercidas pelo rei, era formada por dois cônsules que se revezavam no exercício do

der (TABOSA, 1981).

Ressalta-se que foram os romanos os primeiros a chegarem ao conceito

e Nação, devido à identidade dos povo que quase sempre estavam na mesma

hagem familiar. Por isso, teve bem definidos os interesses da nação acima dos

eresses particulares dos governantes.

Por fim, ressalta-se que entre as grandes contribuições marcadas pela

Itura romana estava o Jus tmperium" do Poder do Estado, que só na Idade

oderna consolidou o conceito de soberania, mas que forneceu ao mundo ocidental

a idéia de que poder é do Estado, que não há nada superior a este comando dentro

os limites territoriais daquele nível de organização política.

.. o imperium, como vimos, é o comando, quer nas relações de ordem interna, quer nas de ordem
externa do Estado. É um poder de origem militar: Prende-se às atribuições guerreiras do rei e inclui
odas as prerrogativas policiais. Pode, porém, ser limitado pelo direito elaborado ou sancionado pelas
otestas, não atingindo jamais, por seus efeitos, o direito civil. Seu exercício pode, ao contrário,

acarretar a própria responsabilidade dos magistrados. (PAUPÉRIO, 1994, p. 80).
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Observa-se que o exemplar desenvolvimento da República de Roma

eve-se ao que Cícero (1990) denominou de governo misto, acrescentando à

ássica classificação de Aristóteles sobre as formas de I governo - Monarquia,

istocracia e Democracia.

Cícero e Políbio foram os idealizadores do governo misto. Na realidade, a

r rmulação teórica partiu de Políbio, que detinha um enorme conhecimento das

stituições políticas, já que se propôs a pesquisar historicamente o êxito da forma

e governo implementada nas civifas romanas.

Políbio identificou na República Romana a existência simultânea das três

. rmas de governo classificadas por Aristóteles, viu nos cônsules o exercício da

onarquia, do Senado Romano a própria aristocracia e no tribuno da plebe12 a

anifestação da Democracia .

Segundo Políbio, a república romana durou muito tempo porque os

manos conseguiram praticar, numa só forma, e de maneira harmoniosa, as três

. rmas puras de governo, descritas por Aristóteles (apud TABOSA, 1999, p. 45).

ÓS a monarquia dos reis, o Cônsul passou a representar o monarca. Há cada ano

e am eleitos dois cônsules, mas a chefia do governo era exercida em rodízio, por um

- '. O Senado representava a aristocracia, e a democracia ou politéia, estava

'"e resentada pelo próprio povo, quando se reunia nas assembléias comiciais.

~.2.2 Idade Média

O que demarca o fim da Idade Antiga e começo da Idade Média é o

:eclínio do Império Romano, mas não se pode olvidar do preponderante papel

cssempenhado para toda história da humanidade já, que forneceu diretrizes a odos

s vindouros modelos de Estado que foi a vinda do Cristo.

- ribuno da Plebe, este era o representante da plebe no sistema republicano Romano. Por seu
ebeu, não participava, no princípio, das cerimônias religiosas. Tinha o privilégio da inviolabilidade
inquém poderia violar o tribuno, bater-lhe ou matá-to", Protegia os plebeus das agressões dos

'cios, mas sua competência era limitada pelo alcance físico de suas mão, seu olhar e de suas
lavras (TABOSA, 1999, p. 62).
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Com o Cristianismo surgiram duas novas concepções de organização

olítica e social, implantadas ainda, na Idade Média: o laicismo 13, já que na

Antigüidade a religião dominava o Estado. Foi Jesus Cristo disseminou que o seu

reino não é deste mundo (COLANGES, 2004).

Assim, separou todas as concepções religiosas do governo, da política,

o Estado. Foi a primeira vez que Deus se desvinculou da imagem do Estado.

itidamente quando Jesus Cristo anuncia "Dai a César o que é de César, e a Deus

o que é de Deus" (COULANGES, 2004, p. 416).

A segunda fecunda contribuição dada pelo Cristianismo ao Estado

edievo foi de jamais pretender regular o Direito, colocando-se fora e superior a

este, já que não fazia parte do que era terreno, o que proporcionou um campo de

ivre para as mais variadas formas de expressão.

Ao mesmo tempo nasce da Idade Média o sentimento de amor ao
I

róximo, de solidariedade, fruto dos ideais implementados por Jesus que sedimenta

m processo de desenvolvimento do Direito Natural com a decaída do Direito

ositivo, já que a ordem implementada desconhecia o comando central e único do

oder do estado - o Sistema Feudal.

Mesmo quando os Germanos avassalam todo o Império Romano,

uebrando os costumes e as estruturas ali implementados, introduziram uma cultura

aseada no indivíduo, nas liberdades individuais, pois era dada a cada indivíduo

ma noção de justiça atributiva, baseada na solidariedade e no Direito Natural.

Aliás, este modelo traçado pelo desrnembrarnento do território e do po e

com noções imprecisas de direito, uma vez que todo o direito público se co

com o privado, já que o Estado era representado pelo Senhor Barão nos li es

seu Feudo, implementou uma nova era da condição humana.

'3 ° Laicismo, produto ainda de uma visão individualista e racionalista, desdobrava-se e
postulados republicanos: separação do Estado e da Igreja, igualdade de cultos, libe a
aicização do ensino, manutenção da legislação referente à extínção das o e
(CANOTILHO, 1993, p. 310). '
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Salienta Paupério (1980, p. 85) sobre a influência dos germânicos na

Itura ocidental "defendem, contra tudo e contra todos, inclusive contra o Estado, a

iberdade individual, como direito inato, que o Estado cabe apenas proteger".

Assim, a Idade Média assinalou os germes das Constituições

emocráticas quando assimilou as concepções do Cristianismo, da cultura

ermânica oriental, e quando fecundou os movimentos de valorização do homem,

mo o lIuminismo e a Renascença, fazendo resplandecer a condição humana.

.2.3 Idade Moderna

Com a Idade Moderna nasce uma nova concepção de Estado, que pôs

ao feudalismo, um Estado secularizado, nacional e dinástico, detentores de

adrões cartesianos. Com advento deste novo Estado expandiram-se o racionalismo

electual, a economia monetária e uma nova política de organização social.

asceu, ainda, os padrões investigativos da teoria do Estado, que estuda o Estado

em si, uma filosofia que tenciona fundamentar toda a justificativa do poder e

rmatação do Estado.

a) Absolutismo

Inicia-se a Idade Moderna pelo Absolutismo Monárquico que reivi dica o

:::ontroledo Poder do Estado, tendo como centro de gravidade o poder do prí cipe

ue teria que ser soberano, caracterizado pela unidade e indivisibilidade esse

der.

Surge a concepção do contrato social que reconhece aos homens direi os

a eles inalienáveis mas que em Estado de Natureza não tem como garan i-Ios, em

e etivá-Ios, e que a partir do seu consentimento, legitima ao Estado esse poder, a

im de preservação da espécie humana.

Para Hobbes (1999), deveria todo o poder estar concentrado nas mãos do

soberano, pois o homem necessitaria do argumento da autoridade para não cometer

s vícios existentes no estágio de natureza. A teoria hobesiana acreditava que neste
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estágio o homem teria uma essência má, portanto, passível de destruição do próprio

ornem.

o absolutismo não sobreviveu muito tempo, não se comportava dentro do

undo ocidental qualquer espécie de poder que colocasse o homem em situação de

erioridade, que não lhe reconhecesse como () eixo central do poder. Daí por que

- rgem logo os movimentos revolucionários que demarcam uma nova era no Estado

oderno, a saber, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e a Revolução

ericana.

As três Revoluções apenas dimensionam como o homem deste período

• ha a consciência da sua importância no desenvolvimento do Estado e de toda

estruturação do poder, não aceitando a dominação de alguns em detrimento dos

seus direitos. Este motivo, e não outro, foi o que fez o absolutismo ruir deixando

mo legado unicamente a noção de soberania, como imperium do poder do Estado,

m a unidade e a indivisibilidade que lhe são pertinentes.

) Estado Liberal

o Estado Liberal consolidou os ideais de Locke, Montesquieu e

ousseau, apropriando-se do que foi sistematizado pelo contrato social, que

edimentou a idéia de uma soberania nacional, o poder unificado, mas com a sua

. laridade credenciada à nação, ente fictício, tendo como parte integrante o povo.

A comunidade seria a única legítima a deter esta propriedade em relação

ao poder estatal. Ademais estaria sendo criada uma ordem sagrada para a qual

eriam transferidos alguns dos direitos inalienáveis da personalidade do home que,

em esta ordem, não haveria como garanti-Ios, tudo com base no consen i

dividual de cada um, a fim de se consagrar a soberania nacional.

Inicia-se neste período a Era dos Direitos, pois todos os pressupos os de

-econhecimento ao homem de direitos nasceram desta formulação política. Hoje há

reconhecimento dos Direitos Humanos, que se firmaram solenemen e com a



68

eclaração Universal dos Direitos do Homem, universalizados perante toda

munidade internacional.

Evidencia Bobbio (1992, p. 129):

[ ...] que através de todos os homens da Terra, tomando-se idealmente
sujeitos de direito internacional, adquiriram uma nova cidadania, a cidadania
mundial, e, enquanto tais, tomaram-se potencialmente titulares de exigir
respeito aos direitos fundamentais contra o sue próprio Estado.

Acrescenta o Professor Bonavides (1996, p. 23), "l... ]0 Estado liberal

- manizou a idéia estatal, democratizando-a teoricamente, pela primeira vez, na

ade Moderna[...]"

A partir desta concepção, o homem teve uma valorização fenomenal

ente ao Estado, tanto que passou a ser sujeito da história e não mais objeto como

trora, o que fez surgir uma consciência de que o Estado deveria ser o salvaguarda

cas garantias das liberdades políticas do homem e, para tanto, necessitaria de um

estatuto legal - a saber, a Constituição.

o processo pelo qual o Estado se sujeita ao Direito é com a edição de

a Constituição. No Estado Liberal ela é a garantia dos direitos fundamentais do

mem, que Ferreira Filho (2004, p. 17) tratou de traduzir como "Uma construção

aginosa e hábil, a garantia desses direitos contra o Estado ao mesmo tempo que é

a Lei Maior desse Estado, estabelecendo em linhas nítidas e inflexíveis a sua

ganização fundamental."

Assim, o Constitucionalismo Formal é uma das maiores contribuições

ada pelo Liberal Estado de Direito, pois consagrou a idéia de um texto escri o

olene, em que se salvaguardassem direitos individuais e limitasse o poder
estatal.

o que já havia em épocas anteriores ocorrido com a 1a Bill of Rig s, por

olta do Século XIII, quando os Senhores Barões da época reunira -se e

. puseram ao inusitado Rei João Sem Terra o compromisso e a assinatura da
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a Magna. Por conseguinte a segunda Sill of Rights, já no século XVII, limitou os

deres do Rei, assumindo este o compromisso de assumir a referida Carta.

Salienta-se que apesar da segurança formal fomecida pela lei

. ndamental de uma nação, "uma efetiva Constituição não necessariamente terá que

er escrita, mais real para as estruturas do poder, este sim, que tem a força ativa e

_ icaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que

ão possam ser, em substância, a não ser tal como elas são" (LASSALLE, 2001,

10-11).

Em contraposição, adverte Hesse (1991, p. 19):

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor
tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem
efetivamente realizadas, se existira disposição de orientar a própria conduta
segundo a ordem nela estabelecida.

Nesse passo, o Estado Liberal produziu vários dogmas, os quais,

;: oiados na confiança da sociedade burguesa, traduziram aquele estado geral de

ímisrno e de esperança das faculdades de razão libertadora. O grande paradigma

ceste modelo de Estado foi a Separação de Poderes'", incumbida de nortear a

itação do poder, consagrando, dessa forma, o direito de liberdade, marco do
século XVIII.

Outro aspecto do Liberalismo foi minimizar a atuação do Estado nos

aspectos sociais e econômicos, tanto que significou o pior fundamento, justamente

r ter negado ao Estado a função de controlar a economia, deixando de ser livre

e tre as forças econômico-financeiras do mundo (REALE, 1983).

Com ênfase, a carência de legitimidade do velho Estado de Direito das

emocracias ocidentais e a falta de respostas às contradições sociais decretaram o

m desse Estado, assentado no princípio da separação de poderes e na

- A Separação de Poderes constitui, um efeito, o resultado, histórico da luta contra o absolutismo dos
is em nome dos direitos do povo. Legislativo popular, pois, intentando limitar o poder concentrado

o executivo, em boa medida dominado por o rei, e junto a ele, luta pela independência da função
diclal. O sentido histórico e ideológico do princípio da separação de poderes é, assim, eví ar a

concentração do poder em mãos, sobre todo, do titular do executivo, a fim de lograr o respeí o aos
ireitos e liberdades dos cidadãos que, representados democraticamente , consiste agora o poder

egislativos (OíAZ, 1994, p. 34).
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oreocupação exacerbada, mas com as liberdades individuais e a remoção da

resença do Estado do que com a diminuição das desiqualdades sociais.

Contudo, não se pode deixar de salientar a colaboração deste modelo de

rganização social para os primados da democracia moderna e a revolução dos

ireitos políticos, pois o princípio de liberdade, aqui tão bem apregoado, inspirou no

omem a idéia de progresso de direitos e de liberdades, que se infundiu em um

acto entre as nações, mudando a concepção do di eito político não mais como

ero especulador, mas como instrumento de organização social imprescindível ao

esenvolvimento da espécie humana, sendo um propagador das garantias das

stituições públicas, da proteção dos direitos e das liberdades individuais.

Não obstante a evidência de tal princípio, ele não é suficiente para a

construção de uma fórmula política capaz de transformar a realidade do homem,

is as liberdades individuais não podem ser meramente declaradas, sem

ecanismos de efetivação que garantam as limitações do poder.

Eis a necessidade do Estado de Direito, das garantias permeadas na

egalidade. Corroborando com esta análise, em singelas linhas, a publicista Goyard-

abre (1999, p. 309) enfatiza este raciocínio: "O pensamento burguês liberal da

época revolucionária, movido por uma inspiração filosoficamente heterogênea,

celebrou ao mesmo tempo os 'prodígios da lei' promulgada pelo Poder e as virtudes

os 'direitos-liberdades' oponíveis ao Poder".

Resulta, finalmente, da intelecção deste pensamento que dois elementos

oram de suma importância para a formação do novo Estado de Direito, ou mel or

que dois são os valores imprescindíveis na fundamentação do novo Estado de

Direito, a saber, a legalidade e a legitimidade.

A liberdade é apanágio dos Direitos e Garantias de primeira geração os

direitos fundamentais, observada como valor máximo para o desenvol i e o
I

humano. Sem a liberdade humana não há como se garantir a fruição do Es ado

Democrático. Por sua vez, a legalidade, sob a ótica de um regime democrá ico é a

sua adequação aos moldes de uma Constituição respeitada e pratica a. sendo
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:: ercida de acordo com as crenças e princípios da ideologia democrática, em

senso com os anseios sociais.

Estado Social

o Estado socíal", em seu maior nível de legitimidade, será sempre,

_ ele que melhor consagrou os valores de uma Democracia. Não se fala aqui do

ialismo do marxismo, no qual o dirigismo é posto impositivamente, com a

ressão do capital, e a conseqüente apropriação dos meios de produção em

e da coletividade.

o socialismo que foi paradigma para a formação do novo Estado de

eito é aquele centrado na mesma idéia de dirigismo do marxismo, todavia com o

sentimento da sociedade, conservando as bases do capitalismo no que concerne

a s meios de produção, com todas as variantes da economia lucrativa do

..G italisrno. Assim, preserva a essência do Estado Social e o intervencionismo

es atal, mas como avalista de uma justiça social.

Feu Rosa (1999, p. 96), sobre o Estado Social, define que é "Denominado

Estado que tem por objetivo estabelecer na legislação, administração e justiça, da

-"aneira mais ampla possível, os postulados da justiça social".

Alguns publicistas ainda acreditam que seria o Estado Social,

-e ominado de 2a via, a única forma de se concretizar o Estado democrático e as

""' tituições políticas, dentre eles Unger (2001, p. 10). Segundo a sua tese, "a

egunda via é o desenvolvimento democratizante, a ser conquistado pela renovação

as instituições que definem a democracia representativa, a economia de mercado e

a sociedade livre".

o Estado social surgiu dos ideais de justiça, igualdade e liberdade e, por

esta razão, consagrou os princípios basilares do sistema democrático, trazendo para

0: o que torna compatível o Estado de Direito com o Social reside em um texto Constitucional,
. stificam-se exclusivamente pela necessidade de garantir status quo econômico e socier (NOVAIS,
987, p. 207).
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De tal sorte, que os três tipos de poder legítimo abrangidos no clássico

esquema de Max Weber, ainda assim é padrão de legitimidade na escolha dos

-epresentantee políticos no novo Estado de Direito:

o domínio legal se apoia na crença em empreendimento contínuo de
funções públicas instituídas por leis e distribuídas em competências
diferenciadas. O chefe legal ou as instâncias superiores devem respeitar a
ordem impessoal do direito e orientar segundp a mesma a sua atividade
(WEBER apud NUNES, 1991, p. 79).
O domínio tradicional se apoia na crença um homem é chamado ao poder
em virtude de um costume. Seu reinado se dá à título pessoal, de forma
que a obediência se dirige à sua pessoa: os govemados não são cidadãos
são súditos e não a uma norma impessoal, mas uma ordem tradicional de
um soberano (WEBER apud NUNES, 1991, p. 89).
A autoridade carismática assenta sobre 'crenças' na qualidade insólita de
uma pessoa que parece dar provas dum poder sobrenatural, sobre-humano
ou pelo menos desusado, de sorte que parece como um ser providencial. O
fundamento da obediência e da entrega é emocional e não racional, vez que
lastreado na fé, que muitas vezes é cega e fanática (WEBER apud NUNES,
1991, p. 92).

Ressalte-se, por oportuno, que houve na formação do Estado

emocrático de Direito uma rnesclaqem entre esses tipos ideais de forma de

egitimação dos representantes, não sendo mais isolados ,em si. Dessa forma, as

stituições passam a se legitimar não mais na figura de um rei, de uma classe ou

esmo no texto legal consubstanciado por aqueles, mas na razoabilidade de seus

stitutos, nas garantias provenientes deles e na legitimidade do poder político que

os autorizou.

Pode-se, ainda, avaliar que após a época do autoritarismo e da ditadura,

com os ressurgimentos dos regimes democráticos, houve um ingresso de forças

eramente econômicas na política. As grandes elites empresariais, com receio de

perder antigos privilégios mantidos pelas ditaduras, alçaram-se ao poder com o fito

de garantir os seus interesses, entretanto, não raro, estarem compondo a vida

política sem estarem agregados, isoladamente a nenhuma forma de legitimidade

propriamente dita, mas na legalidade de investidura que o Estado de Direito

proporciona.

Ademais, os campos ,de domínio ideal de legitimidade, tão bem

persuadida por Max Weber, podem ser observados na construção do novo Estado

Democrático de Direito sob a ótica dessas três formas básicas de manifestação da

legitimidade: a carismática, a tradicional e a legal ou racional.
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Porém, com as devidas reservas de que não são encontradas na

-ealidade histórica da forma como são descritas, elas se condensaram na

_gitimidade das instituições e dos institutos, detectando-se ainda as formas

:arismáticas e tradicionais de legitimidade do poder, quando da escolha democrática

ce seus governantes: os representantes políticos são escolhidos por paixões e

radições, apesar do rigor legal e racional da era contemporânea.

_ Estado Democrático de Direito

Como já foi dito anteriormente, o novo Estado Democrático de Direito foi

stituído a partir da justaposição de dois Estados. O primeiro, Estado de Direito

eral, que emergiu com os liames jurídicos do Estado ladeado do ideário liberal,

jo princípio da legalidade foi toque de caixa para a democracia.

Em outras palavras, o Estado liberal é o pressuposto não só histórico mas

ídico do Estado Democrático, pois o liberalismo vai ao encontro da democracia; no

ntido de que são necessárias certas liberdades para o exercício correto do poder

:emocrático. E com o vetor reverso, a democracia na direção do liberalismo, já que

e necessário o poder democrático para garantir a existência e a persistência das

erdades fundamentais. A propósito assevera Bobbio (2000, p. 32), In verbis:

[...] é pouco provável que um Estado não-liberal possa assegurar um correto
funcionamento da democracia, e de outra parte é pouco provável que um
Estado não Democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais.
A prova histórica desta interdependência está no fato de que o Estado
liberal e Estado democrático, quando caem, caem juntos.

Por outro lado, o Estado social também teve conteúdo jurídico próprio

agregado à questão social, que traz à baila os problemas do desenvolvimento da

~ ciedade a uma concepção das condições sociais de existência da pessoa

mana, pois a idéia de democracia contém e implica, necessariamente, na solução

o problema das condições materiais de existência.

É por essas e outras razões que se desenvolve um novo conceito, na

tentativa de concentrar o ideal democrático ao Estado de Direito, onde está

:onjugada a preocupação social, mas também as liberdades individuais, ambas,



5 DA REPRESENTAÇÃO POLíTICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DEI

DIREITO

De um modo geral, a representação política tem uma adaptação aos mais

ariados regimes políticos, mas as suas diversas variantes coadunam-se melhor

com os parâmetros fundamentais do Regime Democrático. Daí a prevalência desse

stituto com a concepção do Estado Democrático de Direito.

Isso porque os princípios norteadores da democracia representativa

esenvolvida em um Estado de Direito exprimem o verdadeiro espírito da

egitimidade que devem ter as instituições políticas e a orientação da organização

litica nacional, pautada na legalidade como mandamento máximo - uma ordem

onstitucional.

Premissas tortuosas, como a da representação nacional e a do sufrágio

censitário, desvirtuaram a Representação Política da sua essência, isto é, de ser o

iés possível do exercício do poder democrático. A representação nacional eleita

elo voto censitário, em que não havia o argumento de autoridade popular, e as

corrupções eleitorais que usurparam o poder político, foram o estopim para as

:::onstantescrises do sistema representativo.

Aliás, as organizações representativas nos regimes autoritários foram

esvaziadas dos valores que permeiam as verdadeiras funções das instituições

líticas, consideradas nada mais do que ficções jurídicas, sem nenhuma

-epercussão social, justamente por tolher toda e qualquer participação popular.

Por estas razões que alguns publicistas acometem de severas críticas o

istema Representativo. Amaral (apud GRAU; GUERRA FILHO, 2001, p. 46)

assevera:
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É impossível salvar a democracia representativa, porque ela contém uma
contradição em termos: a impossibilidade de uma representação (seu
pressuposto), isto é, não-eivada de manipulação - manipulação que
apenas cresce e esse agiganta e toma as formas de moloch na sociedade
de massas, pela exigência de instrumentos de mediação que se constituem,
ao mesmo tempo, em incontornáveis instrumentos de defraudação da
vontade-cidadã original.

Importante frisar que, acerca da argumentação acima, o Estado de

Direito impõe que as técnicas governamentais introduzidas para o exercício do poder

emocrático estejam sob orientação dos princípios da legalidade e da legitimidade,

dispensável para a caracterização do governo democrático indireto, e que impede

as formulações de corrupção eleitoral e de se apoderar do poder popular.

Em contraposição aos .argumentos contrários, alguns doutrinadores

-eputam a representação o sustentáculo dos regimes democráticos modernos.

onavides (1978, p. 155-156) argumenta:

Tenho larga e exaustivamente professado a tese de que as instituições
representativas, assentadas na legitimidade do sufrágio, constituem o mais
poderoso e eficaz instrumento de estabilidade e sustentação do poder
democrático face às ameaças que irrompem das áreas ideológicas e
extremistas.
É de todo o ponto imperioso prestigiar a ação desse Poder que, se
comunicando com o povo, sagra o seu mandato na confiança dos
governados, ao mesmo passo que proporciona à organização política do
Estado aos meios democráticos de legitimidade com que absorver crises e
anular pressões, oriundas da fomentação social, com base na ideologia.

Com efeito, se não há a efetividade da democracia, por haver

-:anipulações nos processos eletivos, não é a representação que esta eivada de

egitimidade, e sim, a sociedade civil desorganizada, pois, a representação reflete,

-. ito a cultura e o amadurecimento político de um povo.

Salienta Ferreira Filho (2001, p. 25), que lia democracia possível reclama

e o voto seja trazido à medida do homem" . Mais adiante ''[. ..] é preciso educar

cara a democracia, pois a democracia não é forma de governo para qualquer povo,

~ qualquer momento" (FERREIRA FILHO, 2001, p. 28).

Assim, não foi a representação política que deturpou as democracias

-::1lidas, foram estas, que maculadas de ilegitimidade popular, por meio do
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cístanciamento dos governantes aos anseios populares e da ausência de

ganismos de pressão que conduziram à falência dos Sistemas Representativos.

Nesse passo, não se trata mais daquelas formas de Representação

=>olíticaestáticas que se manifestaram durante o século XIX, quando havia apenas

pleito eleitoral na escolha dos representantes para provimento de cargos, o qual

artia de processos elitistas.

Explica Moraes (1999) que os fundamentos do Estado Democrático e de

Jireito propiciam um novo modelo representativo, agora, conjugado ao método

articipativo, que dinamizam, harmonicamente, uma tese e uma antítese, ou seja,

o mesmo tempo em que o povo faz-se representar por um corpo eleitoral,

escolhendo os seus representantes, também, participa diretamente na relação de

der.

Como desdobramento, a análise de Meio (1999, p. 336) segundo a qual

a democracia semidireta é um sistema híbrido, ou seja, entre a forma extrema de

emocracia representativa e a forma extrema de democracia direta", corrobora o

ensamento supra. E prossegue o autor afirmando: "existe um continuum de formas

termediárias, um sistema de democracia integral as poder conter todas, cada uma

elas em conformidade com diversas situações e as diversas exigências".

Somente por meio através da dinâmica da democracia é que a

representação política consegue esteio para o bom desenvolvimento, através dos

elementos que são acolhidos pelo Estado de Direito e que aperfeiçoam os órgãos

epresentativos, imprescindíveis para sua estruturação, como a soberania popular,

a separação de poderes, eleições periódicas, sistema proporcional, sufrágio

niversal, sistema de partidos políticos e o pluralismo político.

Por outro lado, é o Estado Democrático de Direito que concebe a

amplitude da participação popular, mediante a efetiva aplicação dos mecanismos de

participação direta, que são o Referendum, o Plebiscito, a Iniciativa Popular, o Veto

Popular e o Recai!.
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Desse modo, a democracia participativa não nasce para demolir a

epresentação política, muito menos para lhe dar um fim, mas, ao contrário, sua

e etivação vem para fortalecer as instituições políticas, à medida, que educa o povo

cara uma cultura democrática e edifica os órgãos representativos, comprovando que

ambas podem conviver simultaneamente como forma de consagrar a plena

obilidade social com a dimensão da liberdade e igualdade política do povo

'808810, 2003).

A Representação Política está mais viva do que nunca!

5.1 A democracia e o estado de dírelto

A democracia 16 exercida no Estado de Direito não é mais a direta, na qual

povo exerce por si mesmo o poder, e para qual já foram tecidas considerações no

capítulo anterior. Também já não se concebe a indireta, pura e simplesmente, em

ue se abandonava tudo nas mãos do representante, designando este como única

capacidade de exercer o poder do Estado.

A democracia desenvolvida no Estado de Direito é a semidireta. Nesse

egime o povo participa com os representantes na consolidação das estruturas

olíticas. Para tanto, o Estado de Direito, que tem por força o império da lei,

ndiciona critérios para que haja uma democracia, e que esta desenvolva suas

nções, de fato, erga os pilares para a plena efetivação dos princípios que a

adeiam, criando mecanismos de controle dos atos públicos.

o que se evidencia no Estado de Direito é que ele não se constitui

somente do império da lei, mas também das vias que autorizam a participação

opu lar, esta, como forma de controle do poder político.

Sartori (1994, p. 40) ensina:

o poder pertence realmente ao povo apenas na medida em que este o
controla efetivamente e, portanto, na medida em que não seja controlado
por outros, ou em algum outro loeus imperii. Unicamente desse modo

6 Cf. VOLTAIRE. [FRANÇOIS, Marie Arouet], 2002, p. 159.
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podem o direito do titular ao poder e o poder autêntico permanecer nas
mesmas mãos, quando a monocracia é substituída pela democracia.

Desse modo, é mister identificar, nos pormenores, como se proje a a

representação política no regime democrático e no Estado de Direi o. a 1 e

identificar os contornos que lhe proporcionam a existência.

Em primeiro lugar, o governo representativo caracteriza-se a

representação dos cidadãos, por isso tem necessariamente gara i a e es s

direitos políticos, as liberdades cívicas, além das igualdades materiais

do indivíduo, estabelecidas as igualdades mínimas de direitos e s e

sociais.

o e na

Segundo, de que o poder emana do povo, que p e á

diretamente ou por meios de seus representantes eleitos, ou pelas a
pelo texto constitucional que possibilitem, então, a participação. S' ...,

que poderá ativar a participação crescente do povo no proce

formação dos atos de governo.

exe cido

cebidas

-e contexto

Outro aspecto é o pluralismo político, a partir do .....•e•..· e e

respeita a diversidade de idéias, etnias, opiniões, construindo-se a

aberta a todas as formas de manifestações, albergando as divergê 'as í ica a

forma de organização e dos interesses desta sociedade.

O Estado de Direito, por sua vez, para alcançar tamanha conjun ra, e á

que se realizar nas máximas do Estado Moderno: a Separação de Pode es a

República e a Forma Federativa.

A Separação dos Poderes (MONTESQUIEU 2000) constitui- se a as

maiores contribuições do Estado Liberal. É a partir dele que se ins i as

liberdades políticas, o repúdio as idéias absolutistas de concentração do er,

justamente por ser este o princípio que identifica, apesar de uno e indivisí el a

natureza distintas do poder estatal, com as especificidades de suas tu çôes,

portanto, deve estar sendo exercido em diferentes mãos.
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Essa especificidade se revela nas funções do Poder Executivo, o que

exerce os atos de governo, de caráter administrativo; o do Poder Legislativo, órgão

de excelência do sistema representativo, canalizador da vontade geral, o

responsável pela elaboração das leis, e o Poder Judiciário, fiscalizador dos atos

exercidos pelos dois anteriores, e que tem o desiderato de interpretar a vontade da

ei.

A República, outra importante técnica para o desenvolvimen o da

Representação Política, consubstancia-se no governo em: que o povo governa no

interesse dele, diferencia-se da democracia, porque esta é o tratamento dado pelo

poder Estatal aos indivíduos. A república, desta feita, é de como "o formidável poder

ue os cidadãos conferem ao Estado há de ser exercido por órgãos livres e

autônomos, sujeitos à lei, que traduz a forma republicana de governa (ATALlBA,

985, p. 95).

Que uma democracia pura elegem um pequeno número de homens a
administrarem o govemo e que estes representam uma facção e assim
haverá sempre os males de uma facção que terá um interesse comum, que
poderá emperrar a administração e convulsionar a sociedade e q e apenas
na República onde a representação tem lugar, abre uma outra perspectiva e
a cura dos males da facção.

Madison e Hamilton (199~, p. 152) definem:

Mas é por meio do modelo republicano que se pressupõe a existência da

epresentação política no Estado de Direito, pela via do mandato político, já que se

ealiza por seu intermédio, dando-lhe existência ao mundo político. Na República as

funções são exercidas, mediante a criação de cargos e órgãos que desempenham

as atividades públicas e assumem os princípios que informam a sua prática

governamental, que são a temporariedade, a efetividade, a eletividade e a

responsabi Iidade.

A propósito, Moraes (2003, p. 1571), citando o federalista Madison sobre

a opinião republicana de Montesquieu:

Exige não somente que o poder emane sempre do povo, mas também que
aqueles a quem o poder é confiado esteja sempre na dependência do povo,
tanto pela curta duração dos seus cargos, quanto pelo grande número dos
depositários do poder político.
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É imperioso o regime republicano para a consolidação do sistema

"epresentativo. Somente por meio de sua dinâmica é que este poderá, via mandato

olltico, operacionalizar o pleno desenvolvimento da Representação.
,

Finalmente, o último preceito do Estado burocrático moderno seg e a

Z rma federativa como método de desconcentração vertical das a ivi a es

administrativas e políticas, convencionadas em repartição de competências.

Ensina Bastos (1988, p. 40) que "a Federação é, igualmen e a a

ais sofisticada de se organizar o poder dentro do Estado. Ela i lica a

"spartição delicada de competências entre o órgão do poder central e as e essé es

ce organizações regionais[ ...]".

o povo na forma federativa está sob a égide de dois

ultaneamente: o central, representado pela a União, e o regional, e

as estruturas autônomas de poder do Estado, denominadas de Estados-

a não invade o campo de competência da outra por haver, em regra

nstitucional.

ees

as

A descentralização vertical do poder político concebe uma ci laçá e

espaços de perpetração do povo na organização do poder .político. AI ei a "'"

. 49) pondera que, "vez tem acrescido ao federalismo a função de gar ~'a a

cemocracia participativa, com sua multiplicação de círculos de decisões poli icas e

e o cidadão fica mais próximo do poder" .

.2 A representação e o mandato independente

A concepção do Estado de direito concebe a representação poll ica e

t. rma livre, autônoma e independente, onde aqueles a quem são confiados os

... deres, os governantes, nem são delegados da nação, nem muito me os a

ceslçnação de capacidades.

A representação política para Figueiredo (2001) é de que os homens

escolhidos devem exercer o governo podendo agir, atuando de acordo com os



teresses do Estado como um todo, opinando e deliberando de acordo com o bem

mum.

Adverte Pitkin (1982), os teoristas que defendem a independência discute

ue o representante, embora eleito no local, persegue o interesse da nação, que não

ão os desejos locais do seu círculo eleitoral. Salienta ainda que os representantes

evem ser deixados livres de qualquer instrução na condução das atividades que

ersiga, caso contrário, seria roubá-Ios todo dinamismo da atuação para os

overnos.

Diante disso, o representante tanto é autor para deliberar sobre os

e blemas de uma determinada sociedade, utilizando da condição de ser livre e não

estando adstrito a interesses particulares dos grupos de eleitores, como também é

ndicionado a encenar a vontade geral, sendo neste instante ator da vontade

pular, premissa da qual jamais poderá se desvencilhar.

Assim, todos os atos exercidos pelo representante não passam

-ecessaríarnente por nenhum tipo de controle específico dos eleitores, a não ser por

sião de uma nova eleição, quando da livre exoneração popular retiram do poder

a ueles que não lhe credenciam mais legitimidade.

Há, contudo, a necessidade de que os representantes venham a

eragir com a vontade popular que está salvaguardada nos estatutos legais no

=stado de Direito. Evidencia Kelsen (2000b) que toda espécie representativa deve

ser estabelecida por uma Constituição.

Observa-se, dessa forma, que a representação política passa pela
-epresentação jurídica. Como analisa Kelsen (2000a), os critérios no exercício do

andato político, impostos por uma norma legal, muitas vezes de status

nstitucional para exprimir as responsabilidades dos mandatários, se fazem

ediante autorização do Direito imposta pelo Estado.

Karpen (1993, p. 13) ensina "é na democracia representativa que o

arlamento dita as leis. É precisamente a democracia representativa que reúne a
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emocracia com o princípio da função, da liberdade cívica e a sujeita os mandatários

:l Direito.

Desse modo, é por meio do mandato político que se dá juridicidade à

c resentação política, bem como o Estado de Direito impõe os limites de atuação e

:; ercício do poder, estabelecendo um conjunto de normas a serem obedecidas para

~ e os mandatários cumpram as suas finalidades, e estas se pressupõem o

+andato político.

Na verdade, o mandato político é a expressão da representação política

:e um povo, reputando-se a origem no mandato civil17, portanto, não deixa de ser o

+a dato político uma forma contratual de alguém confiar a outrem a realização de

negócio, não tendo logicamente as idênticas circunstâncias com o instituto que

-e assemelha, pois, só em caso excepcionalíssimo, é que poderá ser revogado e

~ uadrado como verdadeiramente mandatários.

Assevera Telles Júnior (2003, p. 77): "embora sem mandato, destituídos

- poderes da representação autêntica, os parlamentares são chamados

~ esentantes para lembrar-Ihes que se devem portar como se fossem, realmente,

- esentantes e mandatários[ ...]". E continua: "Como se a sua missão tivesse a

-::: reza do mandato, cumprindo-Ihes cuidar, em conseqüência, não de seus

_ .prios interesses, mas dos interesses da coletividade".

Dallari (2005, p. 155) preceitua que o rnandato político "é o expediente

- avés do qual o povo concede o poder a alguns cidadãos, para, na condição de

~ esentantes, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome,

o se o próprio povo estivesse governando".

Não é propriamente um mandato como o de natureza civil, revogável a

_....alquer tempo, e com os preceitos de quem está lhe conferindo poderes

- -etarnente. É um mecanismo próprio e com características peculiares à forma
I

- ítica da sua existência - de mandato representativo.

andato Civil - é o contrato pelo qual alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome,
_ ::.ícar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Código Civil, art.

(2002, p.107).
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o mandato representativo, portanto, tem características próprias,

ingulares a sua natureza, apresentando-se a classificação adotada por Dallari

2003):

a) O mandatário representa a vontade geral

O mandatário apesar de ser votado por uma circunscrição eleitoral onde

. i candidato, poderá tomar decisões em nome de todos os cidadãos que se

nstituem o povo de um determinado Estado. Representa ele a vontade geral, um

nsenso coletivo e não as vontades faccionadas.

) O mandatário não tem vinculação com determinados eleitores

Não existe a possibilidade de mandato imperativo. Será sempre o

andato representativo, geral, não se prendendo a nenhum limite de território pelo

ual foi eleito, é representante de todas as pessoas de um mesmo território.
I

) O mandatário tem independência e absoluta autonomia

Não obstante decidir em nome do povo, tem absoluta autonomia e

dependência, não havendo necessidade de ratificação das decisões, além do que

as decisões obrigam mesmo os eleitores que se oponham a elas.

) O mandato é de caráter geral

Nos limites da esfera de competência de cada cargo, o mandatário

oderá atuar em todas as funções conferidas ao cargo para o qual ele foi eleito.

e) O mandatário é irresponsável

A responsabilidade não apurada é a funcional pelas práticas e posições

que optou sem necessidade de explicação ou prestação de conta aos que lhe

conferiram o poder.
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• O mandato é irrevogável

Em regra, o mandato é irrevogável, sendo conferido por prazo

csterminado. A exceção para os países que adotam o RecaI! e o Impeachement,

... e dão possibilidade à revogação do mandato por motivos exclusivamente

líticos.

5.3 Os institutos que fornecem ao sistema representativo a autenticidade

Na democracia representativa, inserida no regime semidireto, muito

e bora haja a participação popular indireta, periódica e formal, por via das

stituições eleitorais que visam disciplinarmente à participação do povo no

ocesso do poder, inclusive, nas técnicas escolhidas para eleger os representantes

o povo, não se faz sem a conjugação dos princípios participativos da democracia

e se apresenta.

Se é certo que a democracia semidireta não pode ser exercida sem a

escolha dos representantes para que estes pratiquem a titularidade ativa do poder

Estatal, é induvidoso que nos tempos contemporâneos a representação tenha se

eenchido de preciosos contornos que delimitam sua forma de atuação, de forma

ais ampla e participativa possível.

Com isso houve uma reformulação E~mtodo o processo de escolha da

~epresentação política, baseada na soberania popular. De toda a sorte, o povo

empre será o detentor do poder, pois apenas conferem a alguns a legitimidade para

aticarem os atos de governança em um lapso temporal.

Essa mudança acarretou uma série de princípios que serão delineados
I

por um, na medida de sua atuação, todos consubstanciados pelo império das

eis, previstos sempre na ordem constitucional, construldos com o objetivo de

estabelecer o princípio da isonomia e das prerrogativas dos governantes pelas

erdades públicas.

Neste item será visto um conjunto de instituições que disciplinam o

rocesso de participação pela escolha do voto, e que contribuíram para aperfeiçoar
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o sistema representativo, como a soberania popular, o sufrágio eleitoral, o voto

ireto, secreto e periódico, enfim,' e outros que vêm consolidando a democracia

epresentativa que está inserida na semidireta.

Esclarece-se que até o presente momento do trabalho, a opção foi

esenvolve-Io como teoria especulativa, tendo como objeto o Estado em si, não se

eocupando com nenhuma dada realidade empírica, desprovida de causa e efeito.

odavia, para um melhor entendimento desta fase será, sempre que necessário,

corporado o modelo de Estado contemporâneo adotado no Brasil, valendo-se,

ando possível, da funcionalidade de suas instituições políticas.

-.3.1 Soberania popular

A noção de soberania nasceu com o fim da Idade Média e começo da

ade Moderna. Havia um sentimento de revolta por parte dos monarcas que não

. ham mais a fidelidade dos senhores barões no repasse dos impostos nem com o

útuo dever de defesa de seus territórios.

Acometidos da cólera esses monarcas difundiram em toda Europa um

ovimento de unificação do poder, sendo este um império, uno e indivisível, não

avendo nada maior ou igual ao poder soberano em um determinado território e

obre o agrupamento humano nele contido

De início as justificativas para a consolidação, desse poder soberano

inham das teorias teocráticas, que reputavam a Deus a manifestação de todas as

isas, dentre elas a legitimidade do poder unicamente reconhecida ao soberano,

e acabaram por justificar o processo absolutista.

A primeira teoria denominada direito divino sobrenatural tinha como base

as lições de São Paulo "Cada qual seja submisso às autoridades constituídas,

oorque não há autoridades que não venham de Deus, as que existem foram

stituídas por Deus, são formas de sua manifestação[...]" (BIBLlA SAGRADA, 2004,

. 1462).
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Bem mais tarde, adveio a tese de São Thomaz de Aquino (2000), Teoria

o Direito Divino Providencial, a qual sustentava que a soberania vem de Deus,

mo todas as coisas terrenas, mas que, diretamente, ela vem do povo, razão pela

..•ai apresenta imperfeições. Contudo, tratava-se de uma providência divina.

Com a Revolução Francesa nasce a concepção das teorias democráticas

:e justificação de poder, que assimilou os ideais dos movimentos humanistas

ndidos por toda a Idade Média, portanto, era inadmissível qualquer forma de uso

= poder que não fosse baseada nos direitos igualitários do homem e que se

-evertessem para o seu próprio bem.

Primeira concepção apontada foi a de soberania nacional, sendo o povo

- egrante deste ente fictício denominado de nação, democrática por não conceber o

der nas mãos de uma só pessoa, pois á havia a identificação do princípio da

separação dos poderes, com a distinção de suas funções e a contribuição dos

samentos de Locke e Montesquieu.

Justamente por ser uma simbologia, essa teoria acabou por justificar, em

e da democracia, muitos governos totalitários, que mantiveram a todo custo os

.alores nacionais em detrimento dos direitos individuais e fundamentais do homem.

A soberania popular", idéia matriz do sistema político moderno,

-econhece o povo como o único titular do poder estatal, quando determina que Todo

- poder emana do povo, podendo ser exercido por representantes eleitos ou

etamente pelas vias participativas.

Argumenta Miranda (1995, p. 156):

o governo democrático pressupõe não só na legitimidade e origem do
poder do Estado que se identifica descrito como organização e pessoa
coletiva, e exercido por órgãos, agentes, entidades e funções públicas, bem
como na titularidade do poder do povo, que se constitui no conjunto de
cidadãos dotados de direitos de participação ativa na vida pública, esses
direitos são os direitos políticos.

~ Soberania Popular. O titular da soberania é o povo, ou a nação, como que a Escola Francesa da
- berania Nacional, porque o poder reside no povo, na nação. O povo que cria o Estado é capaz de
. ntade da ação juridicamente, porém, é o Estado que exerce o poder, a soberania, porque ele é que
-spresenta a nação legalmente. Como entidade de direito, ele tem vida e vontade. Estado e nação
·e fonte em comum, que é a sociedade. (BEMFICA, 1995, p. 47).



Com efeito, o povo é detentor do poder estatal, o núcleo central da

soberania, disseminando todo o complexo de direitos e garantias fundamentais, de

'"'atureza política e do qual provêm todos os outros princípios, constituindo-se como

s: nte dos direitos políticos.

A soberania popular, além de emitir a idéia de que todo poder e ana do

vo, fez com que os homens se agrupassem, se associassem e se isse, cada

ez mais, em torno do bem comum e do consenso efetivo, traduzi do a co o ação

::e que o poder é público.

- .3.2 Eleições diretas, livres e periódicas

o processo eleitoral inclui todas as fases, des e a inscrição dos

::andidatos, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, a otação, a apuração

s votos até proclamação dos eleitos que irão exercer a re rese ação política.

A função eleitoral é um dos momentos de consagração a participação

ireta, principalmente se conjugada com o sufrágio universal is o e, ediante o

seu exercício, serão designadas as pessoas em cujas as ãos se co ia á o

~overno representativo.

É mister, sobretudo, explicar que no momento em que a maior pa e os

ldadâos escolhe os seus representantes, está exercendo diretamente o poder

elegendo aqueles que irão gerir as instituições governamentais do Es a o

considerando que, o ato de representar só advém com a posse dos eleitos.

Argumenta com propriedade Romano (1977, p. 315) "...a eleição precede

a representação, sendo, portanto, uma manifestação da democracia direta; somente

epois dela e por ela penetra no campo da indireta".

As eleições, desse modo, têm uma função política e social de soberania

opu lar na democracia representativa, e é por meio do voto para a escolha dos

overnantes em um regime representativo que ela operacionaliza a consagração

os eleitos.
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Para tanto, argumenta Moraes (2004), o voto apresenta-se com

características constitucionais, por se constituir um direito personalíssimo, de

obrigatoriedade formal no comparecimento, sigiloso, periódico uma vez que a

democracia representativa prevê a existência de mandatos com prazo determinado

e a igualdade de todos os cidadãos.

5.3.3 Sistema proporcional

o Sistema Proporcional é aquele que possibilita a eleição para os órgãos

epresentativos, por meio, do número de votos recebidos pelo partido ou legenda,

com base nos critérios do coeficiente eleitoral e coeficiente partidário, que instituem

ma matemática aritmética, permitindo que pequenos partidos elejam os seus

candidatos (SILVA, 2001).

Na realidade, o sistema proporcional concernente com suas "relações

com os partidos políticos, objetivam assegurar, no interesse do sistema democrático,

a autenticidade do sistema representativo" (CUNHA, 1981. p. 43).

o sistema eleitoral proporcional, desse modo, faz a inclusão das minorias,

ornecendo não só as opções ideológicas e partidárias ao eleitorado como

iabilizando a cada corrente de opinião um número proporcional as suas forças

olíticas, ou melhor, a principal vantagem desse sistema é propiciar àqueles aptos

ao voto a chance de escolha das minorias e de vê-Ias representadas.

A desvantagem do regime proporcional é de abrir uma possibilidade para

que um candidato com ínfimos votos possa se eleger em detrimento de outros que

ecebam uma quantidade de voto muito maior, mas isso não desnatura a sua

ncionalidade na democracia representativa.

5.3.4 Sufrágio universal

o sufrágio universal 19 e a soberania popular fazem a conjugação perfeita
, ,

a democracia moderna: de um lado o poder é do povo, mas exercido por meios de

'9 o sufrágio, do latim suffragium = Sufrágio é o direito de sufragar, é o direito de sufragar, de votar,
significa voto, aprovação. Não há democracia sem voto; é por meio dele que se exerce a soberania e
a representação (TABOSA, 2002, p. 155).



93

representantes; do outro, a universalização do voto, direto e secreto, estabelecendo

a vontade geral, por meio da escolha desses representantes, ampliando a

legitimidade dos escolhidos de uma dada coletividade política.

Na representação política a maioria não exerce efetivamente o poder,

porém a mais ampla e maior parte da parcela da população tem o direito de

sufragar, ou seja, de exercer o direito público subjetivo que incide na escolha

daqueles que irão representar o poder político.

Expurga-se, desse modo, o voto restrito, presente em outros momentos

istóricos da vida brasileira, que limitava, por critério de sexo, cor, classe social e

capacidade intelectual, aqueles que iriam eleger os representantes. Essa prática se

constitui discriminatória por essência, inadmissível para um Estado de Direito.

Enfatiza Silva (2001, p. 353):

A universalidade do direito de sufrágio é um prtncípiç basilar da democracia
política, que se apóia na identidade entre govemantes e govemados. Essa
identidade será tanto mais real quanto mais se amplia o direito se sufrágio
aos integrantes da nacionalidade.

Com efeito, há duas considerações a serem observadas: a primeira, da

niversalidade do sufrágio que sustenta a legitimidade na identificação dos

interesses dos governantes e governados e isto se aplica na formulação do conceito

jurídico de povo, como visto no item,4.2, pelo critério da nacionalidade.

Por conseguinte, a segunda se atem à coincidência entre a condição de

eleitor e a da nacionalidade como critério para o exercício do sufrágio. Este não se

constitui em um único critério adotado para a qualificação de uma pessoa como

eleitor, há, ainda, os requisitos de idade, capacidade e o alistamento eleitoral.

5.3.5 Partidos políticos

"Um partido político é uma reunião de homens que professam a mesma

doutrina política" (CONSTANT, 1989, p. 45).
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A definição da pasitivista dada, ainda, na século dezenave traduz a

concepção atual das partidas políticos na Estada Democrático de Direita, cuja

efiniçãa incorpora uma finalidade mais abrangente a ser desempenhada na

erência das negócias públicas.

Na verdade são as partidas políticos que orqanizarn a vantade popular,

e torno das pragramas de gaverna, das idealagias e das diversas opiniões que

afessem. Assim, a sua função não se restringe à participação em pleito eleitoral.

a realidade, as partidas vêm se constituindo em caixa de ressanância das anseias

pulares, na intuito de fazer escoar pelas vias palíticas e jurídicas a finalidade de

efesa das interesses coletivos.

Duverger (1995, p. 387) ensina sabre a impartância das partidas pollticos

e:

Nos regimes pluralistas o eleitor pode escolher entre muitos candidatos,
mas cada um destes é designado por um partido. Se se quer manter a
teoria da representação jurídica, é necessário admitir que o eleito recebe
um duplo mandato: do partido e dos eleitores.

Com issa, as partidas políticos, apesar de controlados pela pader pública,

a vez que prestam canta com a Justiça Eleitaral e têm seus Estatutos

consignadas, junta aas órgãas superiares eleitorais, na casa brasileira, ao Superiar

ibunal Eleitaral, interagem com outras pautas da saciedade em defesa da

cídadania.

Defende Ribeira (1986, p. 74):

o povo conta com adequados instrumentos para transmitir os seu anseios,
aspirações e inclinações, valendo-se de seus grupos sociais e dos partidos
políticos para fazer as suas enunciações, reencontrando os seus
representantes depois de consumadas as eleições q~e os consagram.

A atual Canstituiçãa Federal brasileira datou as partidas de natureza

. rídica privada, justamente par ter a finalidade agremiativa de arganizaçãa das

rupos particulares da saciedade. Desse modo, as partidas políticos não samente se

anifestam na participaçãa das processos eleitorais, e sim, na arganizaçãa da
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ontade popular em torno de ideais defendidos por estes partidos, daí por que os

textos constitucionais geralmente os vêm legitimando para atuar no polo ativo de

ações coletivas que versem sobre direitos difusos.

Ressalte-se, ainda, que os partidos políticos caracterizam-se por ser um

strumento de agremiação, de caráter associativo e de fortalecimento da sociedade

civil, assumindo uma posição de vanguarda na definição da política governamental,

a medida em que formam a opinião pública genuína, primeiro de seus filiados em

-eus próprios recintos, depois de circulação coletiva.

Deste modo, os partidos políticos devem ocupar novas tendências na vida

lltica do país. Esclarece-se que, para tanto, é necessária a celeridade das

reformas no sistema partidário brasileiro, como será visto mais adiante, no intuito

e aperfeiçoar esse mecanismo de suma importância para a democracia

representativa.

-.3.6 Pluralismo político

o pluralismo político20 é o único elemento de dicotomia entre a

ociologia e a organização jurídica do poder estatal. Ele se contrapõe a toda e

ualquer idéia de particularização do indivíduo com o poder, e mais, sedimenta em

ma cultura democrática o equilíbrio entre a representação política exercida pelos

.rgãos representativos e a participação popular, quebrando as estruturações do

onopólio da representação da vontade geral, em que a atividade legislativa estar

consignada nas mãos exclusivamente de parlamentares.

Observa-se que, com a adoção do pluralismo, os cidadãos de um

eterminado Estado têm para si duas garantias: uma, de não haver concentração

e poder do Estado e a outra, de permitir na sociedade a formação de grupos

organizados que estejam acima dos interesses individuais.

. o que é pluralismo: na linguagem política chama-se assim a concepção que propõe como modelo
a sociedade composta de vários grupos ou centros de poder, mesmo que em conflito entre si, aos
quais é atribuída a função de limitar, o centro de poder dominante historicamente identificado como o
Estado. Como tal, o pluralismo é uma das correntes do pensamento político que sempre se opuseram
e continham apor-se à tendência de concentração e unificação do poder, própria da formação do
Estado Moderno (808810, 1999. p. 928).
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Sobre esse aspecto posiciona-se Bobbio (1999, p. 928) advertindo que o

luralismo sempre terá duas frentes de luta: "É uma luta travada em nome da

concepção de uma sociedade articulada em grupos de poder que situe, ao mesmo

tempo, abaixo do Estado e acima dos indivíduo contra o poder excessivo do

Estado[ ...]".

A respeito das especres apontadas de pluralismo, a mais real é, sem

úvida, aquela de visão socialista, que sedimenta em setores da organização da

ociedade civil a representação de interesses comuns, defendido por Habermas

1997, p. 59-60): "o lugar dos cidadãos e de seus interesses individuais é ocupado

r organizações e interesses organizados".

E acrescenta:

[...] todos os atores coletivos têm aproximadamente as mesmas chances de
influenciar os processos de decisão relevantes para eles, que os membros
da organização determinam a política das associações e dos partidos; e que
estes, por seu turno, são forçados a assumir comprornlssos e a entrelaçar
interesses, levados por vários tipos de pertença a associações.

Contempla, desse modo, o pluralismo político de enforque socialista, a

imensão e o respeito às diferenças, a partir do momento que estabelece um

equilíbrio social do poder. Observa-se que o principio abre um leque de opção ao

cidadão que terá mais oportunidades de escolha, na medida que admite dentro do

istema jurídico a pluralidade associativa e a fragmentação ideológica dos grupos

ue se formam em defesa dos interesses coletivos.

O Brasil é um país culturalmente plural, uma vez que absorveu uma

ultiplicidade de culturas na formação de sua população, com "rntxçenação" de

aças, de etnias, de costumes, daí ser naturalmente uma sociedade diversificada.

Adota o pluralismo ideológico e de partidos políticos justamente para

sedimentar as forças organizacionais que se formam a partir de segmentos de

classe.

No entendimento de Rodee (1977, p. 58), esse sistema "é de suma

importância, no cenário democrático político, pois possibilita que seja modelado as
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instituições políticas com a diversidade em que se compõe uma sociedade,

axiológicos, valores do meio ambiente, cultural, econômico e social".

5.4 Dos Institutos que aperfeiçoam o sistema representativo

Uma das mais célebres frases ditas na antigüidade clássica, de onde

arte todo pensamento de relativismo do poder, incutido na cultura ocidental, vem de

Protágoras "o Homem é a medida de todas as coisas"! (THEAITETOS apud

DORMEIT, 2000, p. 27).

Resulta desta visão humanista de que politicamente tem-se como

nseqüência precisa do relativismo a exigência da democracia. Adormeit (2000, p.

) diz com muita propriedade:

Se o homem é a medida de todas as coisas, ele mesmo deve determinar o
Estado, sua natureza, a escolha do sistema político que irá dominar; e como
nenhum homem é mais homem que qualquer outro, cada um deve ter a
mesma participação nessa decisão.

Todos devem participar, por isso, essa posição igualitária completamente

'cone na antigüidade clássica é adotada rnodernamente pelas democracias

identais pelos institutos de participação direta.

Alguns textos constitucionais dos Estados democráticos preconizam um

outro, ou, às vezes, todos esses institutos reconhecidos pela doutrina como

catalizador da participação popular, como será visto no- ite~ 7, são eles aq i

intetizados: o referendum, a iniciativa popular, o veto, o plebiscito, o direito de

evogação e o recall (SOARES, 2001).

Esses institutos impõem ao povo ação direta com o poder do Estado e

assumem a responsabilidade de interagir com os cânones democráticos. En a iza

iranda (1998, p. 272):

o caráter democrático da expressão e da organização política tem de ser
visto em acto, e não em intenções, palavras, programas ou ideologias, e é
isso que verdadeiramente interessa para salvaguarda da ordem
democrática.
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A democracia participativa (HABERMAS, 1997) conta a seu favor com a

intervenção direta do poder social no poder administrativo já que na realização dos

seus atos por seus agentes detém o princípio da responsabilidade, quer

especificamente em relação aos detentores de cargos políticos quer em relação aos

eleitores e aos parlamentos.

5.4.1 Referendum

Inicia-se tratando do Referendum, que tem por finalidade submeter a uma

consulta popular um determinado projeto de legislativo, cuja tramitação já ocorreu no

ongresso Nacional, inclusive com a sua aprovação. No referendo o eleitorado é

consultado para confirmar ou rejeitar o projeto, por isso na cédula de votação os

eleitores irão exercer, votando, sim ou não, posicionando-se pela matéria

constitucional

A compreensão desse mecanismo, admitido em quase todas as culturas

democráticas, é bem maior que o valor dado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A

competência é exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 XV), que detém o poder de

autorizá-Io, porém a Constituição brasileira vigente foi omissa quando não disciplinou

seu exercício, deixando livre para o Congresso autorizá-Io, quando bem quiser,

inclusive em matéria constitucional, o que enfraqueceu a atuação do referendo no

cenário político brasileiro (BULaS, 2003).

o instituto basicamente vem sendo negligenciado por forças

antidemocráticas que ainda insistem em relembrar os tempos do autoritarismo

político, pois o núcleo da democracia é a participação e, não há porque tolher o

povo de qualquer participação. Tanto é assim que, após 17 anos de promulgação da

Constituição da República Federativa do Brasil, no dia 23 de outubro de 2005, ter-

se-á, finalmente, um referendo versando sobre o "Estatuto do desarmamento", que

dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição,

sobre o sistema nacional de armas (ESTATUTO DO DESARMAMENTO,·2005).

Salienta Pontes Filho (2001, p. 210):

Nenhum outro instrumento de participação direta da, comunidade na
definição e coadunação das políticas governamentais se mostraria mais
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importante do que os do Plebiscito e Referendum; todavia, verifica-se séria
e inexplicável resistência a tais formas de exercício da dem,ocracia direta.

É preciso que o Congresso Nacional reconheça 6 valor de tais institutos,

rincipalmente no que concerne ao papel do referendum no processo democrático.

or se tratar de um expediente para versar sobre assuntos de importância capital de

ma nação, não se pode imaginar um Estado democrático alijando de todas as

"ormas a intercessão popular.

Neste sentido argumenta Bobbio (2000, p. 66):

[...] o referendum, que é o único instituto da democracia direta de concreta
aplicabilidade e de efetiva aplicação na maior parte dos Estados de
democracia avançada, trata-se de um expediente extraordinário para
circunstâncias extraordinárias. Ninguém pode imaginar um Estado capaz
de ser governado através do contínuo apelo ao povo.

Assim, os dois modelos de democracia, a representativa e a direta,

ediante a adoção do instituto do referendum, ideal nas democracias modernas,

eragem e se completam, pois ao mesmo tempo que divergem, aproximam-se e

peram os pontos extremados de cada uma, pois a conciliação da participação

ireta, por intermédio do referendum, com a representação política, fortalece e

a ança o regime democrático .

.4.2 Plebiscito

Outra forma de consulta popular, este, por sua vez, antecede todo

ocesso de elaboração e tramitação de uma determinada lei. Neste caso, o corpo

eleitoral decide uma questão política ou institucional sobre matéria de acentuada

-elevància, de natureza constitucional, legislativa e administrativa, autorizando uma

edida requerida ao Congresso Nacional para que, após essa autorização, proceda

a tramitação.

No ordenamento jurídico constitucional, essa forma de participação

pular nos negócios do Estado também esta prevista no artigo 14 da Constituição

=ederal (2005, p. 44), sendo competência exclusiva do Congresso Nacional deliberar

a conveniência e a oportunidade de sua instalação.
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A liberdade ficou para o legislador que editou a lei 9.709, de 18 de

utubro de 1998, que regulamenta a execução do disposto nos Incisos I, 11e 111do

. 14 da Constituição Federal (2005, p. 44).

Desse modo, existem duas formas constitucionais previstas de ocorrência

o Plebiscito: a consulta prévia de matéria política ou institucional, e segunda

ilizada pelo Congresso Nacional nos casos específicos de decidir que seja

:onveniente, mas já também indicada para a formação de novos Estados e novos

unicípios, inserida nos artigo 18 § § 3° e 4° da Constituição Federal (2005, p. 48).

Após a edição da atual Constituição só houve uma consulta popular da

espécie, o plebiscito previamente fixado nas disposições transitórias como forma

~evisional, realizado no dia 7 de setembro de 1993, ou seja, após cinco anos da

omulgação da constituição, em que se definiu a Forma do Governo, entre

~epública ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, entre o

oartamentarisrno e o presidencialismo (SILVA, 2001).

- .4.3 Iniciativa popular

É mais um expediente que viabiliza a participação do eleitorado no poder,

a mitindo que o povo apresente projetos de lei ao legislativo, desde que subscritos

r um número razoável de eleitores. No ordenamento jurídico pátrio foi acolhido no

art. 14, 111e regulada no art. 61, § 2°.

A Constituição Federal a consagrou como instrumento de exercício de

oberania popular. A iniciativa popular de lei poderá ser exercida pela apresentação

à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do

eleitorado nacional, distribuído em pelo menos cinco Estados, com não menos de

ês décimos por cento dos eleitores de cada um deles (BULOS, 2003).

A iniciativa popular não foi acolhida em matéria constitucional, ou seja,

não há a possibilidade de o povo propor emendas à Constituição Federal, todavia

autorizou aos Estados-membros que instituísse a iniciativa popular de leis no
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processo legislativo estadual e quando houver o interesse específico do Município,

em suas leis orgânicas.

É bom salientar a existência de projetos de lei tramitando no Congresso

Nacional, visando à redução do número percentual de eleitores para meio por cento,

uma vez que o eleitorado brasileiro já ultrapassa a casa de 106 milhões de eleitores,

o que resultaria hoje para que um projeto de lei tivesse a legitimidade necessitaria

de mais de um milhão de assinaturas, o que se torna muito difícil para a sociedade

civil se organizar e atingir essa percentagem.

5.4.4 Veto popular

o veto é um dos institutos confundidos com o referendo, porém te sua

peculiaridade específica. Dar-se-á aos eleitores, após a aprovação de um projeto de

lei pelo Parlamento, um prazo que varia de acordo com o ordenamento que o ado a,

em média de sessenta a noventa dias, para que requeiram a sua reprovação

popular.

o que caracteriza o veto é o repúdio pela maioria dos elei ores

articipantes. Assemelha-se ao referendo, só que poderia ser denominado de um

ipo de referendo ab rogativa, podendo ser total ou parcial.

Outro aspecto interessante é que ele é praticado mediante iniciativa

opu lar, ou seja, uma parcela do eleitorado terá que se organizar para elaborar uma

equisição. É , na verdade, uma forma de julgamento popular.

Ensina Dallari (2005) que a lei não entra em vigor antes de decorrido o

razo e, desde que haja a solicitação por um certo número de eleitores, ela

continuará suspensa até as próximas eleições, quando então o eleitorado decidirá

se ela deve ser posta em vigor ou não.

O veto popular não foi incorporado dentre os institutos de participação da

democracia semidireta, muito embora estivesse inaugurada com a Constituinte de

1988, figurando em todas as fases do processo constituinte. Todavia, o documento
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final suprimiu a possibilidade de o povo brasileiro possuir esse importante

mecanismo de efetivação da participação (GOULART, 1995).

5.4.5 Recall

Alguns denominam como um direito de revogação. Não que seja um

forma de mandato imperativo, de fato não é, mas aproxima o mandato político do

mandato civil, como se sabe admite alguma forma no curso do mandato de

revogação (GOULART, 1995).

Constitui-se na possibilidade de interrupção do mandato político de

parlamentares, inclusive de representantes de uma Assembléia democraticamente

epresentativa ou ainda de funcionários titulares de cargos eletivos, afastando-os de

suas atividades funcionais antes de encerrar o prazo do mandato.

o termo recall significa revogar, reparar, anular, e é esta, verdadeiramente,
sua finalidade: perrnltír que o eleitorado possa destituir, em manifestação
direta, um órgão público que tenha afrontado a confiança do povo e a
dignidade do cargo. Nem o Poder Judiciário escapa ao raio de ação do
recai!.

Defende Acquaviva (2000., p. 158):

o procedimento varia de acordo com o ordenamento positivo de cada

país que exerce esse direito de revogação. A boa praxe indica que deve haver uma

petição escrita estabelecendo as razões e ações pretendidas e subscritas por um

número razoável de eleitores, a fim de legitimarem aquele requerimento e

encaminha-Io ao Poder Judiciário.

É salutar a adoção deste sistema como forma de manifestação da

responsabilidade funcional do eleitorado, já que pode haver uma implicação de

sanção ao eleitor, pois, se submetido à eleição o funcionário ou mandatário, e este

for reeleito, os peticionários do recall devem reembolsar o acusado das despesas

feitas com a eleição, para o que, aliás, deverá prestar, previamente, a caução.

Não foi em nenhum momento, nem mesmo no processo constituinte,

admitido como forma participativa no sistema jurídico brasileiro, o que é uma
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ástima, uma vez que se constitui em um instituto de excelência ao exercício e

controle do poder democrático.

5.5 Reforma política

Este tópico da pesquisa nasce da necessidade de justificar por que uma

emocracia moderna, como a brasileira, sob a égide de um Estado Democrático de

Direito, portadora de um magnífico texto constitucional, já debutante por seus

ouváveis 15 (quinze) anos, considerada uma das Cartas mais populares e

emocráticas já vista nesta Terra de Santa Cruz, ainda não conseguiu firmar de

forma satisfatória nem o sistema Representativo nem os mecanismos da

articipação direta.

Urge a necessidade de uma lúcida reforma política, revisando os

aspectos deformadores tanto do processo eleitoral e partidário quanto da

consolidação das instituições políticas que estruturam a organização do Estado,

evidenciando-se o aperfeiçoamento do sistema presidencialista, da descentralização

o federalismo, do sistema proporcional, do financiamento de campanhas, da

tdelidade partidária e da reorganização dos partidos políticos.

De um modo geral, há duas formas de se fazer uma reforma política,

conforme ensina Moraes (2003, p. 1):

Observa-se a existência histórica de duas formas de se promoverem
mudanças políticas: através do progressivo aperfeiçoamento das
instituições, tendo em conta a matriz; ou através da ruptura com arranjo
institucional prevalecente, com a implantação de instituições diferentes das
preexistentes.

Uma das possibilidades de reforma apontadas pelo publicista, já não seria

mais conveniente para o atual sistema constitucional brasileiro, que adota

egimentos rígidos de reforma, consagrando alguns itens como Cláusula Pétrea, ou

melhor, não suscetíveis à proposta de Emenda Constitucional.

É o caso do Plebiscito de setembro de 1993 - objeto do Ato Revisional,

que argüiu a sociedade brasileira sobre o sistema de governo a ser adotado pela

República Federativa no Brasil, e aquela optou pelo Presidencialismo.
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o povo brasileiro escolheu, num momento histórico e casuístico, já que

não se dispunha da maturidade política, a forma de governo e o sistema de

governo, optando, assim, pela República e pelo Presidencialismo, entendendo

alguns dos mais renomados constitucionalistas que estas matérias institucionais

não seriam mais passíveis de Emendas Constitucionais, portanto, configurando-se
I

como Cláusulas Pétreas.

A história nacional recente demonstra que há imperfeições a serem

corrigidas, pois existem lacunas no ordenamento Constitucional que propiciam as

alfadadas práticas eleitorais e maculem o sistema representativo e a consolidação

as instituições políticas.

Outro fato imperioso, que ressaltou a fragilidade das instituições políticas

brasileiras, foi a edição da Emenda Constitucionar" nO16/1997, que admitiu a

possibilidade para a reeleição dos mandatos de Presidente da República,

Governadores de Estado e Prefeitos Municipais, o que se constituiu flagrante

violação ao espírito Republicano, pois resultou em drásticas conseqüências.

Três fatos são relevantes para reflexão da importância de urna

consistente reforma política. O primeiro, diz respeito a Constituinte de 1987, que

eduziu em dois anos o mandato do Presidente da República passando a ser de

uatro anos. À época, o Presidente da República era José Sarney. Os Deputados

Constituintes, embora a favor do Sistema Parlamentarista, optaram pelo

Presidencialismo, a fim de prorrogarem por mais um ano o mandato do Presidente

Sarney, o que resultou no embaraçamento do sistema político.

Sobre os efeitos da Reeleição, Morais (1988, p. 36) assevera:

Tem duas conseqüências danosas: de um lado, o uso e abuso do dinheiro
público em benefício da imparcialidade, e, de outro, o desequilíbrio da
competição política, à medida que, por hipótese, e por diversos fatores,
ocasionaria situação de franca desvantagem aos que concorressem com o
candidato à reeleição.

21 Dél Emenda Constitucional nQ 16, instituída em 4 de junho de 1997, alterou do parágrafo 5° do art.
14 da Constituição Federal. Ela tratou de transformar o dispositivo que proibia a elegibilidade para os
mesmos cargos em permissivo da reeleição.
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Mais arrebatador constitui o fato de que esta Emenda Constitucional veio

de uma das maiores manobras políticas já testemunhadas na vida política nacional.

O Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, interveio diretamente na

campanha da reeleição, impossibilitando qualquer proposta que viesse impedir o seu

processo de recondução ao cargo de Chefe Maior do Executivo.

As citadas manobras não foram conhecidas apenas dentro do Congresso

acional, mas também nas Convenção Partidária do PMDB, onde foi articulado um

esvaziamento dos delegados na plenária para que não houvesse quorum suficiente

ara o lançamento de candidatura própria, o que se efetivou o êxito político o e ão

Presidente da República, que se lançou candidato, na certeza da gara ia da

eeleição (POLlCARPO JÚNIOR; BRASIL, 1998).

Por fim, na história mais recente, o atual Presidente da República, Luís

Inácio Lula da Silva, poderá ter um elastério ao seu mandato, se for aprovada pelo

Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional n.o 362/2005, de au oria

o Deputado Benedito Dias, do Partido Progressista do Estado do Amapá que sob o

argumento da simultaneidade das eleições, se fixaria a duração seis a os aos

eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os níveis (PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL, 2005). (Ver anexo C).

A reeleição, ou qualquer outra forma que quebre o princípio da

emporariedade no poder, é abominável, uma usurpação dos valores da soberania

opu lar, valores estes já consagrados pela tradição política do Estado Brasileiro,

que, nas lições de Ferreira (1992), anuncia que todas as Constituições republicanas

epudiaram a reeleição. De modo que, qualquer que seja a reforma, tem que se

etirar a possibilidade da recondução dos chefes dos Poderes Executivos em todas

as esferas de competências.

A contrário sensu, posiciona Soares (2004, p. 118-11 Q):

A Reeleição é a oportunidade que se oferece ao homem político que, no
exercício do Poder Executivo, tomou-se merecedor do sufrágio popular,
para renovação de seu mandato. [...] A reeleição contribui para assegurar a
continuidade dos programas governamentais.
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Por sua vez, oportuno, o sistema presidencialista brasileiro so e árias

eformidades. Ora se configura nos moldes parlamentarista, ora com as as o

esidencialismo, por isso nem há o venerado controle do legisla i o s e o

executivo, em decorrência da supremacia daquele como no exemplo c áss'
arlamentarismo, nem muito menos a celeridade e rapidez das decisões s á eis

o presidencialismo.

E mais, como o presidente da república para governar

nstante apoio do Congresso Nacional, por ausência de um aO e

dependência, fica à mercê da barganha política de partidos políticos

eus apoios por conveniências particulares, como cargos públicos

~ tatais, ou seja, para se garantir a governabilidade, é preciso fazer o e

• go de cadeiras".

O que existe de fato é um modo de governar que não se ide ca a

jetividade e a clareza de sua natureza, que não revela o real pro as

as instituições políticas e que, portanto, não consegue responder às ais

- erelas da sociedade brasileira.

Refere-se ao tema Reale (2003, p. 77): "o resultado foi a a a e

conjunto de mandamentos que não configura nem parlame '"'e

-'l3sidencialismo, nem tampouco uma composição original e intelige e e é as

adas de um e do outro".

E acrescenta:

Pode-se dizer que, em razão desse despautério, a vida política naci em-
se desenvolvido com abstração das disposições constitucionais, raças as
combinações ou arreglos partidários realizados pelo Chefe o Poder
Executivo, conforme o talento na arte tão nossa de 'dar um jeitin o' ° \"-'-~"'"

2003, p. 78).

Dois outros problemas há de ser enfrentados pelo processo de re orma

- títica. O primeiro, no que tange à corrupção eleitoral, esclarecendo que seus

.estíçios não são singulares às relações políticas, pois estão incutidas nas mais

~ iadas formas das relações sociais, portanto, possui em um ai o grau do

mponente sócio-cultural.



Por sua vez, oportuno, o sistema presidencialista brasileiro sofre várias

deformidades. Ora se configura nos moldes parlamentarista, ora com as fo as do

presidencialismo, por isso nem há o venerado controle do legislativo sob e o

executivo, em decorrência da supremacia daquele como no exemplo clássico do

parlamentarismo, nem muito menos a celeridade e rapidez das decisões so IS áveis

do presidencialismo.

E mais, como o presidente da república para governar precisa do

constante apoio do Congresso Nacional, por ausência de um maior grau de

independência, fica à mercê da barganha política de partidos políticos que trocam

seus apoios por conveniências particulares, como cargos públicos nos órgãos

estatais, ou seja, para se garantir a governabilidade, é preciso fazer o denominado

jogo de cadeiras".

O que existe de fato é um modo de governar que não se identifica com a

objetividade e a clareza de sua natureza, que não revela o real procedimento das

suas instituições políticas e que, portanto, não consegue responder às principais

uerelas da sociedade brasileira.

Refere-se ao tema Reale (2003, p. 77): "o resultado foi a aprovação de

m conjunto de mandamentos que não configura nem parlamentarismo nem

residencialismo, nem tampouco uma composição original e inteligente de idéias

omadas de um e do outro".

E acrescenta:

Pode-se dizer que, em razão desse despautério, a vida política nacional tem-
se desenvolvido com abstração das disposições constitucionais, graças as
combinações ou arreglos partidários realizados pelo Chefe do Poder
Executivo, conforme o talento na arte tão nossa de 'dar um jeitinho'. (REALE,
2003, p. 78).

Dois outros problemas há de ser enfrentados pelo processo de reforma

política. O primeiro, no que tange à corrupção eleitoral, esclarecendo que seus

vestígios não são singulares às relações políticas, pois estão incutidas nas mais

variadas formas das relações sociais, portanto, possui em um alto grau do

componente sócio-cultural.

106



107

Por conseguinte, a ausência de efetividade dos mecanismos de

estruturação da democracia semi-direta, que resulta dos efeitos políticos casuísticos
I

dos legisladores constituintes, que não observaram questões importantíssimas e

relevantes para o sistema de construção política do país.

o Desembargador Castro (2004, p. 43) salienta a importância desta

Reforma:

o Congresso Nacional deve ao povo brasileiro uma reforma política com a
profundidade que merece, evitando-se os fisiologismos políticos, punindo
com rigor os abusos do uso da máquina adnilinistrativa, do poder político-
administrativo, do poder econômico, exibindo uma 'prestação de contas de
maneira escritura I e com sanções severas aos abusos, estabelecendo a
fidelidade partidária, punindo o estelionato eleitoral provado por mentiras e
engodos nas promessas e propostas eleitorais e que coibissem legislações
casuísticas em benefício de um político[ ...]

Assim, o Processo Eleitoral é instrumento para a construção do Estado

Democrático de Direito de modo a aperfeiçoar a qualidade da representação

política, do consenso comum, dos anseios do povo brasileiro, e o Congresso

Nacional, órgão representativo por excelência, que tem a responsabilidade de

buscar a representatividade da soberania popular, terá que perseguir uma ampla e

ética reforma.

Com tantos percalços, mister se faz reformar. Entretanto, é necessário

fixar os limites dessas mudanças para que não sejam mais catastróficos os efeitos

destas das que já estão presentes nas instituições políticas, melhor seria, ao invés

de proclamar reformas, que nada cria ou inova, introduzir algumas modificações

particularizadas que a experiência empírica já reclama uma solução, ou seja, o

aperfeiçoamento das instituições vigentes, por meio de ajustes nos mecanismos

eleitorais de escolha dos representantes políticos.

5.5.1 Das propostas de reforma política

o Projeto de Lei N.O2679 de 2003, que dispõe da reforma política, em

tramitação no Congresso Nacional, que tem como relator o Deputado Ronaldo

Caiado e encontra-se em fase de discussão pela Comissão Especial de Reforma
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Política, altera a Lei 4.737, de 15 de julho de 1995, o Código Eleitoral, a Lei N°

9.096, de 19 de setembro de 1995 (lei dos Partidos Políticos) e a lei nO9.5 , e

30 de setembro de 1997, lei das Eleições.

A reforma política que se apresenta tende a corrigir imperfeições o

sistema representativo. Com isso, as soluções apontadas visa a ao

ortalecimento dos partidos políticos, impedindo a proliferação de peq e s os

e o aluguel de legendas, porquanto o sistema proporcional subs i

ersonalíssimo pelo o voto de legenda em listas partidárias preorde a a e or

conseqüência, disciplina a fidelidade partidária, no intuito de tolher as es

ocas de partidos políticos; b) à instituição de federações pa . '0 as: o

ncionamento parlamentar como cláusula de barreira; d) o fina c· e

campanha com recursos públicos, e) o fim das coligações partidárias para

oporcional, bem como a sua admissibilidade nos cargos' majoritários e e

-espeitando a mesma circunscrição eleitoral.

Nem todos os pontos foram alcançados por este proje o e"'e a

lítica, a exemplos, o sistema presidencialista com a vulnerável

executivo, o voto facultativo em defesa do voto consciente e da q a

cpresentatividade, o tempo de mandato político para cargos de Se e

::> esidente da República e a adoção do sistema misto, em que se co a a,

ceterrninados cargos o sistema proporcional e o majoritário.

Dentre os temas atacados está o que visa a corrigir a de o

s stema eleitoral causada pelas coligações partidárias nas eleições pr ais,

a vez que desvirtuam o sistema proporcional e as correntes ideolé Ocas do

s.sterna partidário.

A proposta de emenda (BRASIL, 2003), no seu artigo 6°, oí e as

:oligações para as eleições proporcionais, admitindo, todavia, para os cargos

ajoritários, desde que respeitando a mesma circunscrição eleitoral (Anexo C).

Com efeito, as reformulações inibem as legendas de aluguéis e evitam de

e pequenos partidos se apóiem em partidos maiores para obter representatividade
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parlamentar. Todavia, a reforma política não deixou órfãos os pequenos partidos

que poderiam estar fora dos pleitos eleitorais por não conseguir o quociente eleitoral,

para tanto admitiu a possibilidade da Federação.

A Emenda Constitucional define o que consiste as Federações

Partidárias. In verbis:

Artigo 11 - A 'Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em
federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o
Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação
partidária, inclusive no registro de candidatos e no funcionamento
parlamentar, com a garantia da preservação da identidade e da autonomia
dos partidos que a integram' (PEC).

É importante salientar que a federação de partidos políticos deverá

atender, no seu conjunto, para que se processe a sua criação o mínimo de três

anos de filiação de permanência como Federação e que só poderão integrar os

artidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Acrescenta-se que

enhuma federação poderá ser constituída nos quatro meses anteriores às eleições

(PEC) (Anexo C).

Em relação à permissão das coligações para os cargos majori áríos estas

continuam a ser permitidas desde que respeita a circunscrição eleitoral, sendo

edadas as coligações para os cargos proporcionais, impedindo a miscelânea de

artidos políticos que confunde o eleitor na identificação ideológica de sua

oreferência.

A referida alteração põe fim à divergência de orientação dada pelo

Tribunal Superior Eleitoral, na interpretação do artigo 6° da Lei N° 9.504 de

30/9/1997, que em março de 1998 admitiu a possibilidade de coligação, porém não

ermitindo, quando da existência de coligação majoritária, a inclusão de partidos

olíticos estranhos, para formar como inteqrante do referido bloco partidário aliança

diversa destinada a disputar eleição proporcional. [Resolução N° 20.126, de

12.3.1998, do TSE. ReI. Min. Néri da Silveira, In JTSE - 10 (2) 268-270]. (Manual de

Legislação Eleitoral e Partidária, fortaleza, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do

Ceará, 2002, p. 687).
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Em resposta a uma outra consulta, desta feita para um pronunciamento

sobre as coligações nas eleições presidenciais de 2002, relatado pelo Ministro

Garcia Vieira, a supracitada Corte mudou o entendimento anterior. In verbis:

Ementa. Resolução: N° 21.002 - 26/02/2002

Consulta. Coligações:
Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de Presidente da
República não poderão formar coligações para eleição de govemador de
estado ou do Distrito Federal, senador, deputado federal e deputado
estadual ou distrital com outros partidos políticos que tenham, isoladamente
ou em aliança diversa, lançado candidato à eleição presidencial.
Consulta respondida negativamente. [Consulta n ° 715 - Classe 5° - Distrito
Federal(Brasília). Relator Ministro Garcia Vieira.] (Manual de Legis ação
Eleitoral e Partidária, Fortaleza, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará, 2002, p. 687)

A justificativa da mudança de entendimento da máxima Corte Elei o ai é

roporcionar a cláusula de desempenho que, sem nenhum tipo de vi lação,

ermite as mais absurdas coligações e a existência de partidos decorativos. is er

e faz para o aprimoramento do sistema político haver uma assepsia dos a os

artidários.

Comunga desta idéia Cândido (2002, p. 375-376), esposan o

ilhantismo peculiar:

[...] Sem cláusula de desempenho efetivamente aplicada não e . - ora
o decreto ou o ato institucional editados por decisão de império, co
fez no passado - forma adequada para o enxugamento e o rea .
nosso amplo quadro partidário, pondo-se fim a siglas vazias
ilustres, de valores e de votos) que só ostentam por decoraçã
alcançado pelo TSE. E sem um quadro partidário decente, li
ao número de siglas, mas ilimitado no funcionamento e
grandes temas de interesse nacional, assuntos como financia
de campanhas, sistema de cadeiras e representação proporoonal
Estados, etc., estarão sendo levianamente tratados. Não ha e .
política que mereça elogios sem que se faça, por primeiro a e
quadro partidário brasileiro. Este é impossível de se fazer se a a
do sistema de ·cláusula de desempenho", que por sua vez, só se - e
dará resultados se houver uma redução das vastas e perniciosas :OEmj~K1
do coligar inseridas, hoje, no amplo espectro do art. 6°, cap • a e:
Eleições.

Destaca-se, por oportuno, que as federações visam a a

exigências legais para o funcionamento parlamentar estabelecidas co o Ia

e barreira, que também esta prevista no Projeto de Emenda Constitucio ai:
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Art. 4° 'Tem funcionamento par1amentar,em todas as Casas Legislativas
para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição
para a Câmara de Deputados, obtenha o apoio de, no mínimo, dois por
cento dos votos apurados nacionalmente, não computados os brancos e
nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados e eleja, pelo
menos um representante em cinco desses Estados' (PEC).

Resulta, portanto, desta proposta de emenda, a institucionalização da

cláusula de barreira, objetivando diminuir a fragmentação partidária e, com isto, o

excesso de partidos, favorecendo o fortalecimento dos demais que se tornarão mais

representativos, dando uma maior credibilidade à representação parlamentar, sem,

contudo, dirimir a oportunidade das minorias de se fazerem representar mediante a

confederação partidária.

I

Outro entrave ao sistema representativo consiste na personalidade do

voto nas eleições proporcionais, da qual resulta o enfraquecimento das agremiações

partidárias. Por isso, o mencionado projeto prevê o voto de legenda. Assim, só

serão computados como válidos os votos dados às legendas partidárias e às de

federações, declarados nulos todos os votos que sejam dados a candidatos nos

sistemas proporcionais.

Nesse passo, outro aspecto discutível, também atinente ao voto

personallssirno, é o que trata' das listas preordenadas ou fechadas, em

contra posição ao atual sistema em que as listas de candidatos são abertas, onde o

eleitor é que estipula a ordem, ocupando as vagas o candidato mais votado. Com a

previsão das listas fechadas, o partido apresenta à Justiça Eleitoral um lista

estabelecendo um ordem prévia a ser observada na atribuição de vagas. A ordem

dos candidatos obedecida é a ordem dos registros desses candidatos em cada

partido ou federação.
"

A competência para organizar as listas preordenadas fica sob a

responsabilidade da Convenção Partidária, não excedendo a cento e cinqüenta por

cento do número de lugares a preencher.

Nesse caso, vincula-se o mandato ao partido, impedindo as migrações

partidárias. Com isso, firma-se a fidelidade partidária, institucionaliza-se os partidos
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políticos. Assim, estabelecido o fim do personalismo político no sistema eleitoral,

conseqüentemente, algumas práticas tão arraigadas da cultura política nacional, a

exemplo, o clientelismo, os clãs eleitorais, as oligarquias, poderão ter decretado os

seus últimos dias.

Por fim, o último e o mais polêmico item da proposta de reforma política,

é o que pertine ao Financiamento de Campanhas com Recursos Públicos. In verbis:

Art. 17 - As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a
responsabilidade dos partidos políticos e federações e financiadas na forma
desta Lei. Em ano Eleitoral, a lei orçamentária respectiva e seus créditos
adicionais incluirão dotação, em rubrica própria, destinada ao financiamento
de campanhas eleitorais, de valor equivalente ao número de eleitores do
País, multiplicado por 7,00 (sete reais), tomando-se por referência o
eleitorado existente em 31 de dezembro do ano anterior à elaboração da lei
orçamentária.

As campanhas eleitorais brasileiras cada vez mais ganham um suporte do
I

marketing, o convencimento por meios de comunicações, as grandes convenções,

os comícios, a distribuição de material gráfico, o grupo de pessoas envolvidas, cabos

eleitorais, militantes, profissionais técnicos e liberais. Os custos com viagens são

alguns dos emolumentos gastos em todo processo eleitoral, o que reivindica uma

alta quantia dos partidos políticos e de seus candidatos na condução deste

processo.

Ocorre que as campanhas milionárias não condizem com as declarações

acostadas junto aos Tribunais Regionais Eleitorais, evidenciando, a corrupção

eleitoral, onde há o falseamento entre as declarações apresentadas pelos Partidos

e as levantadas por setores da imprensa.

Os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral de que são 109

milhões de eleitores a exercer o direito de sufrágio, e que os custos nas últimas

eleições ultrapassaram a 2 bilhões de reais, demonstram que algo tem que mudar,

pois quem muito empenha generosas contribuições em campanhas eleitorais, muito

quer em troca.

A possibilidade da proibição do uso de recursos doados por pessoas

físicas e jurídicas de natureza privada, admitindo unicamente recursos públicos nos
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gastos com o procedimento eleitoral, impõe um controle público sobre a corrupção

eleitoral, qualificando a escolha da representação política com a instauração dos

pleitos eleitorais.

Neste ponto argumenta Caggiano (2004, p. 125):

A relevância do processo eleitoral para as democracias é evidente. Ninguém
ignora o fato de que eleições são convocadas toda vez que um regime
democrático se instala em determinado Estado. É que, no mundo atual,
irrealizável e utópica a idéia dos demos govemante - um povo, reunido em
praça pública, adotando em decisões políticas de per si. Impõe-se, ao
menos, que esse mesmo demos possa, livremente e contando com elevado
grau de assepsia, escolher os homens que, em seu nome, estarão
legitimados a debater e deliberar sobre as questões de interesse público.

Assim o objetivo deste procedimento seria evitar as campanhas

ilionárias, das quais não se sabe a procedência dos recursos, e qualificar a

democracia moderna, que não mais comporta o exercício direito do poder pelo povo,

as que necessita de uma representação que vele pelos interesses públicos.

Críticas são suscitadas em relação ao poder público financiar campanhas

eleitorais. O Quantum de sete reais por eleitor, num total de 109 milhões de

eleitores, resulta em uma cifra avultosa, todavia mais caro é padecer da corrupção

eleitoral, da baixa qualidade dos representantes políticos, da ausência de

epresentação dos interesses nacionais. Democracia é um processo, com

procedimentos e fases. Neste contexto, sua realização custa caro.

Observa-se que o projeto de reforma estabelece severas sanções,

aplicadas pelo poder público, a quem desrespeitar este preceito, estipulando multa

ao infrator correspondente ao pagamento de cinco a dez vezes o valor da quantia

doada e ao partido político ou federação que descumprir as normas de arrecadação

e aplicação de recursos fixadas em lei, a perda do direito ao recebimento de sua

quota do Fundo partidário do ano seguinte (PEC).

Diante do que foi explanado, a fórmula de financiamento de campanhas

com recursos do Estado, inibindo que alguns grupos econômicos patrocinem

vultosas campanhas, objetivando no futuro a defesa dos seus interesses, pois

esbarrariam no impedimento de recebimento de doações de natureza privada no uso
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destes recursos em campanhas eleitorais, o que poderia resultar entre os
,

candidatos e partidos um maior grau de igualdade, sempre observando o

fundamento da democracia representativa - a vontade geral.

No entanto, o assunto merece um estudo mais aprofundado para o seu

equacionamento, uma vez que práticas abusivas poderiam surgir e desvirtuar o

mecanismo, como tantos outros, que estão viciados pela corrupção, pois o sistema

de controle, apuração e condenação daqueles que comentem abuso do poder

olitico, ainda, estão sob a incapacidade de serem fiscalizados pelo Poder Público,

em longos processos que tramitam cimosna Justiça Eleitoral.

Neste diapasão, é que descoberta a essência deste trabalho, uma vez

ue a democracia moderna não alberga mais o exercício direto do poder político,

odavia a representação torna-se o viés possível de realização do poder

emocrático, e para que este poder seja de fato democrático, mister se faz a

ediata aplicação dos mecanismos de efetivação da representação política e dos

stitutos de participação, com o aperfeiçoamento daqueles tantos outros que

ecessitam do aprimoramento para fazer valer a verdadeira Democracia.



6 DA EVOLUÇÃO NO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

A Representação Política foi introduzida em todos os textos das Cartas

Magnas brasileiras, ora fundamentada na soberania nacional, ora a so e ania

popular, revelando sempre uma concepção de poder democrático. Co soan e es e

ato percebe-se a importância dela na vida política brasileira. Mais u a ez. is er

se faz debulhar os textos constitucionais, demonstrando a evoluçã e o

aprimoramento da Representação.

Objetiva-se, desse modo, apreciar as nuances da Represe e

orma gradual, e sua atuação no desenvolvimento histórico, cultural e o

ovo brasileiro. Daí porque este capítulo será revestido de conteúdo

justamente para mostrar o paralelismo entre as transformações sociais oco as o

país e o desenvolvimento dos mecanismos democráticos.

Preliminarmente, esclarece-se que as experiências históricas 8 asil

exibem um calhamaço de contradições que reproduzem nesses meca is s os

desvios incorporados pela sociedade, tonando-os, muitas vezes, esgotados eor

político e se apresentando como mera retórica, pois muitos deles estão ei a os de

práticas que descendem do período colonial e se desvirtuam de sua e a eira

essência.

É verdade que esses fatos são resultantes da forma como se processou a

colonização do país, devido à exploração das riquezas econômicas apoiada no

trabalho escravo e na vertente portuguesa de povoar as terras ainda desabi adas.

Mas é verdade também que muitos dos colonizadores que aqui se tornaram grandes

proprietários rurais não tinham nenhum sentimento nobre pela terra e nenhum

apreço pela sua cultura.
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Daí o enfraquecimento das instituições políticas e dos vetores de

:xganização social, o homem político no Brasil não zela pela coisa pública, nem

elos interesses da coletividade e sim pelos seus mesquinhos interesses

articulares. Por sua vez, o povo apático nada exige do político, nada cobra ape as,

assiste indiferente aos desmandos dos seus governos.

Corrobora com este pensamento, Viana (1967, p. 295):

É da cultura do povo, realmente - quando em condições de democracia ou
onde a democracia existe - que diz aos homens de governo o e a
sociedade julga ou sente como sendo o seu bem comum, o seu' eresse
público: - as suas necessidades coletivas.

E completa o escritor o seu pensamento afirmando:

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, - onde o espírito de
é muito desenvolvido o gosto da associação muito vivo - este in e esse - -
estas necessidades coletivas, estas aspirações do bem comum a
expressas por miríades de órgãos, que representam a tradição de
social ou profissional destes povos: sindicatos, ligas, associações, Lr".er!:'.::;a.:::es
sociedades, comitês, corporações, federações, etc (VIANA, 1967, p. 2 -

Desse modo, o homem público brasileiro nunca teve bem el

ção da "res pública" como o inglês e o americano. Aqui a opinião pública+â ·s•.....

uência perante os cidadãos como em outras culturas, ademais, a e

agências e de instituições que 'fortaleçam e reproduzam os anseios sociais

r vezes, todos os valores que estão incutidos nos ideais constitucionais.

Isso refletiu de proa nos mecanismos democráticos. Temer' a

algumas das contribuições colonizadoras que aqui aportaram ara

esenvolvimento político do povo brasileiro. Entre outros autores, verifico -"sJ ~

1988, p. 22-23):

Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a ;a..ãlilia
colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza agri
trabalho escravo, uma variedade de funções sociais e ecocõ-n-cas
Inclusive, como já insinuamos, a do mando político: o oliga"n"''''''''''n
nepotismo, que aqui madrugou, chocando-se ainda em rneacos
século XVI com o clericanismo dos padres da cornpanhta".

22 Padres da Companhia - Em oposição aos interesses da sociedade colonial, queriam os padres
undar no Brasil uma' Santa República de "índios domesticados para Jesus" como os do araguai;

será ficos caboclos que só obedecessem aos ministros do Senhor e só trabalhassem nas s as hortas
e roçados (FREIRE, 1998, p. 23).



Tanto o oligarquismo quanto o nepotismo são máculas que revestem o

sistema representativo, fruto de uma cultura que permeou essas práticas nos

organismos sociais. Talvez seja por esses fatores que os grupos sociais no Brasil

sofrem de uma passividade causticante no trato do mando político, pois a coisa

pública sempre é vista como algo de propriedade privada de quem está no exercício

do poder Estatal.

Se é certo que as vias democráticas do país ainda sofrem das malfadadas

heranças, é também exato que muitos dos resquícios já foram dissipados na Terra

de Santa Cruz, e que através dos contextos da evolução do constitucionalismo

brasileiro, poderá ser aferido o aperfeiçoamento dos institutos democráticos,

conforme será tratado neste Capítulo.

6.1 Da Constituição de 1824

o sentimento libertador e anti-absolutista invadiu o Brasil-Colônia e, as

revoluções transformadoras se sucederam. A Constituinte de 1824 teve pautados os

ideais libertadores da Revolução Gloriosa, Francesa e Americana. Era imperiosa a

limitação do poder estatal por delimitação de uma Carta de Direitos, porquanto

tratava-se um fenômeno ocidental mundial, que havia sido incorporado aos instintos

do povo brasileiro.

Em 5 de maio de 1823, nomeou-se uma Comissão de Constituição

encarregada de elaborar uma Constituição que viesse cumprir o desiderato de limitar

o poder do imperador (BONAVIDES, 1988, p. 95).

Apesar de os trabalhos terem sido conturbados com constantes crises

que culminaram com a dissolução da Assembléia Constituinte, e que levaram

vários escritores a justificar as razões para o seu término de forma abrupta, a crise

refletia o momento político da realidade brasileira, incorporada os ideais liberais com

a constitucionalização do Poder Moderador, modo de absorver os valores

absolutista.

A história conta que a vontade desordenada de D. Pedro I era de

convocar uma outra Constituinte, a fim de elaborar um novo projeto de Constituição,
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o que implicaria num contra-senso político, pois denegriria a imagem de autoridade

liberal.

A legitimidade do Imperador estava em baila pois, vários eram os

movimentos contra o seu ato de dissolução da Constituinte, o que poderia levar ao

fim do imperialismo, em face das pequenas revoluções em favor da independência e

da república. Barreto (1989, p. 76) enfatiza em uma de suas obras a revolta do

povo contra a tradição imperialista e autoritária:

A Bahia manifestou com violência seu descontentamento pela dissolução
da Assembléia, cuja notícia foi levada pelos Deputados Antônio e Miguel
Calmon, ali chegados no dia 12 de dezembro. Propalou-se que vinham
fugidos, quando na realidade ausentaram-se do Rio no dia seguinte à
dissolução com licença pedida ao Imperador ... O povo requereu à Câmara
que se reunisse sem demora e no dia 13 o respectivo paço foi invadido por
toda gente interessada nos acontecimentos. Lavrou-se protesto contra ato
do Imperador e a Câmara declarou só estar obrigada por seu juramento
perante o Monarca constitucional; se esse não restabelecesse a
Assembléia, a província separar-se-ia.

D. Pedre I tinha a plena consciência de que era imprescindível voltar

a rás, pois se continuasse num retrocesso, invocando os laços do absolutismo, não

oderia ele enfaixar o poder em suas mãos. As forças representativas de então já o

o essionava no sentido de preconizar a tão sonhada liberdade republicana.

Assim, foi outorgada a Constituição de 1824, a única Constituição do

pério e a mais longa da vida política brasileira, a qual perdurou por longos 65

anos. Inserida em seu texto uma conjugação dos valores liberais e absolutistas,

corno analisa Bonavides (1989, p. 80), "tudo terminou como D. Pedro I queria: uma

onstituição outorgada; liberal em matéria de direitos individuais, mas centralizadora

= autoritária na soma dos poderes que concedia ao monarca' constitucional".

Sob exame, a Constituição de 1824,' que institui o Capítulo da

onstituição e Representação, bem diferente das Cartas francesas, a representação

s a dividida em duas câmaras, a dos Deputados, temporária e eletiva, e a dos

enadores, igualmente eletiva, porém vitalícia. O Poder Político era exercido

segundo os princípios da Constituição que o dividiam em quatro: O poder

_egislativo, o Executivo e o Judiciário, além do Poder Moderador (NOGUEIRA, 2000,

.57-58).
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Afirma Nogueira (2000) que os representantes da Nação brasileira são o

Imperador e a Assembléia Geral e acrescenta que todos os poderes do Brasil

Império residem na Nação, ou seja, congregam a concepção democrática de

soberania nacional.

Outra particularidade era o voto censitário23
, em dois graus, escolhendo

s eleitores de paróquia os de província e estes os Deputados e Senadores, o que

e somente abrangia 1% da população, ou seja, o voto era restrito, pois, naquela

época, dos 12 milhões de habitantes, apenas 150 mil eram eleitores.

Por fim, os partidos políticos deixavam transparecer as mazelas eleitorais,

ja a tônica era a falsificação da vontade do eleitorado, haja vista as constantes

tervenções do Poder executivo, que violavam os interesses puros da vontade

eral, em observação aos interesses específicos do imperador.

Se todas essas questões foram prejudiciais ao sistema político, é bom

enfatizar que a representação política, bem ou mal, estava formalmente inserida

este contexto, fundamentada na soberania nacional, na divisão dos poderes e na

escolha dos homens que iriam ocupar a tribuna do órgão representativo, a saber, a

ssembléia Geral.

6.2 Da Constituição de 1891

Em meio a inúmeros movimentos populares que tangiam a ruptura do

absolutismo e defendiam os ideais liberais, havia aqueles que proclamavam a

questão separatista. Declaravam, entre outras causas da revolução rio-grandense,

os altos impostos implantados pelo regime tributário.

As inovações políticas e jurídicas, fruto das transformações sociais

ocorridas naquela época, em toda a extensão e de várias espécies, a começar pelo

nvoto Censitário: era o voto que dependia de um critério de renda para que fosse possível a
participação no processo eletivo. Somente aqueles que fossem burgueses ou que tivesse um grau
superior de instrução, e que poderiam votar ou ser votados para ocupar cargos no Estado, o que
mantinha forma do sistema a imensa maioria do povo (SCAFF, 2001, p. 67).
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ovo modelo político que instituiu uma nova forma de governo - o Governo

Provisório da nova República, surgiram com a Constituição de 1891.

o mais marcante do processo constituinte foi que, após proclamada a

República, houve um movimento plantado no seio militar que tendia a uma ditadura

científica e que queria implementar o positivismo das idéias filosóficas e políticas de

Augusto Comte (BALEEIRO, 2000), ou seja, um governo ditatorial e não

oarlamentar.

Houve inúmeros movimentos propensos a afastar essa tendência da

itadura republicana. A Constituição trouxe novas diretrizes, pois o Presidencialismo

&oi implantado, mesmo que com alternância Política para o cargo, o que. se

enominou política Café com Leite, ora era eleito um mineiro, ora um paulista. O

voto continuou censitário. O Poder Executivo não poderia dissolver a Câmara de

Deputados.

A Constituição de 1891 foi a mais reduzida das seis Constituições

epublicanas, com apenas seis títulos, daí porque houve uma série de omissões.

asceu embutida na transversal de uma reforma que só veio ocorrer em 1926,

evido aos aspectos formais que delegavam parte da iniciativa do ato constituinte de

eforma aos entes federativos (BONAVIDES, 1988).

A despeito de ser uma Constituição que nasceu no seio de uma comoção

social e popular que pugnava pelos ideais libertadores, não consagrou vários dos

princípios que deveriam permear o seu conteúdo ideológico, muito embora,

declarasse de plano no artiqo t'' do Titulo I, o sistema representativo em uma forma

de governo Republicano e Federalista e salvaguardou a independência do órgão

parlamentar representativo.

6.3 Da Constituição de 1934

A revolução de 1930 dava um novo passo no processo republicano.

Pretendia-se uma renovação institucional do País. Iniciava-se o período da segunda

República, muito arraigada na velha aristocracia que jamais se desvencilhou do
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poder. Neste período, houve também a instalação de um governo provisório que

exerceria tanto as funções executivas e quanto legislativas.

No dia 15 de novembro de 1933 foi aberta a sessão solene da

Assembléia Nacional Constituinte'" na qual começaram os trabalhos de confecção

de uma nova Constituição. Essa fase foi marcada pelos ideários de 30, como

também da revolução constitucional paulista de 32, e que revelou no texto

constitucional a absorção de vários institutos de vanguarda, resultando em uma das
I

mais preciosas Cartas Magnas da História brasileira.

Assim, pode-se detectar em seu texto, os vários institutos que ladeiam a

representação política, pois o tema eleitoral estava em voga pela criação da justiça

eleitoral. Qualificava-se dessa forma a representação política, buscando-se a sua

verdade por meio da representação proporcional e classista e o sufrágio feminino.

Decretava em seu artigo 22 que liA Assembléia Nacional compor-se-á de

deputados do povo brasileiro, eleitos por quatro anos, mediante sistema proporcional

e sufrágio direto, igual e secreto, dos maiores de 18 anos, alistados na forma da lei"

(POLETTI, 2000, p. 69).

Nota peculiar ao contexto da Constituição de 1934 foi sua curta

sobrevivência, visto que não chegou aos três anos. A derrocada do poder pelo então

Presidente da República, Getúlio Vargas, que pretendia se perpetuar no poder,

arrogando-se do poder absoluto, acabou por vilipendiar todos os ideais

revolucionários que absorveu a nova carta.

o povo brasileiro não tinha uma cultura democrática que viesse a se

contrapor ao que se materializava com o golpe. O modelo de Estado Social trouxe

princípios na ordem econômica e de igualdade que de fato idealizariam uma nova

24S0NAVIDES, Pualo; ANDRADE, Paes (1988, p.279) "A instalação da Constituinte se deu três anos
depois da vitoriosa a Revolução de 30, tendo sido procedida de um fato político da maior
importância: A chamada revolução constitucionalista de São Paulo que instalou em 1932 e foi
rapidamente sufocada pelo Governo Provisório. Representou porém um processo contra a vocação
continuísta da ditadura e a indefinição de seus poderes conduzidos já no exercício discricionário a
forma de extremo absolutismo. Cf. FERREIRA, Waldemar (1954) Sobre a Revolução de 30 e seus
efeitos constitucionais.
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orma de sociedade, o monopólio estatal na economia, bem como a inserção de

vários direitos e garantias sociais.

Nesse passo, a Constituição que refletiu os valores da social-democracia

não vingou. Considerada como a mais completa das constituições brasileiras, jamais

oi revestida de formalidades que viessem a modificá-Ia ou emendá-Ia. Não obstante

oi rasgada pelo golpe de 1937.

6.4 Da Constituição de 1937

A Carta do Estado Novo, assim denominado o Estado implementado pelo

golpe de 1937, teve uma existência meramente nominal, pois parte do seu texto foi

aplicável e por que ficou estabelecido que durante o período de seis anos teria que

ser realizado um plebiscito, aí então, tornaria-se definitiva.

Todavia, jamais ocorreu o plebiscito o que, na opuuao de muitos

publicistas, invalidou todo o texto constitucional por não ter adquirido a sua vigência.

Ente eles, enfatiza Franco (1960, p. 208):

Se considerarmos a Constituição de 1937 no quadro dos fatos da História
Política, não poderemos negar que ela é irrelevante, pois que o seu texto
nunca chegou, propriamente a ser aplicado, a não ser muito
imperfeitamente e na medida em que servia aos objetivos políticos e
pessoais de Vargas e do seu grupo.

Superando a estrutura jurídico-formal, o fato é que a Constituição de

1937, no ponto de vista material, sofreu fortes influências da Constituição da

Polônia, o que ensejou o seu apelido de "a polaca,,25, pois se revestia de um

conteúdo do Facismo de Mussolini, do Nazismo de Hitler. Ao mesmo tempo que

pregava a estabilidade social, econômica e financeira, adotava todos os meios para

buscar os seus fins.

25 Cf. Marcelo Siqueira (1967, p. 69-70). A Constituição vai dispor no artigo 1°,que o Estado Polaco é
uma República; e que o poder soberano na República na Polônia pertence à nação, que tem como
órgãos legislativos a Dieta e o Senado[ ...]". [...] Os Tribunais não possuem "controle" da legalidade
das leis, atrasando o legado da Revolução Francesa e da sua constítuíção de 1791". [...] O
Presidente da República poderá dissolver o parlamento e promulgar, nos casos que enumera, os
decretos-leis; Em 1929, O partido majoritário sugere ampla reforma constitucional na qual figurava
confiar na pessoa do Presidente da República as atribuições de arbítrio supremo entre o Parlamento
e os demais órgãos do Poder".
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Outra peculiaridade foi a dissolução da tão sonhada Justiça Eleitoral qUH

desencadeou o desmonte do próprio sistema. Foram proibidas a existência de

partidos políticos, pois era considerada uma forma de subversão à ordem e à paz

social. Ressalta-se que nos três poderes, apesar de adota dos com a devida

separação, havia uma clava forte reconhecida ao Poder Executivo, o que constituía

um desequilíbrio entre eles.

No artigo 10 da Constituição de 1937 incorre a Soberania Popular, quando

enuncia que todo "Poder Político emana do povo e é exercido em nome dele, e no

interesse do seu bem-estar ...". (PORTO, 2000, p. 70).

O Poder Legislativo era composto de duas Câmaras: A Câmara de

Deputados e o Conselho Federal. A Câmara de Deputados era formada de

epresentantes do povo, porém não eleitos de forma direta, e sim, pelo sufrágio

indireto. O Conselho Federal, por sua vez, de representantes dos estados,

indicados pela suas Assembléias Legislativas e dez membros nomeados pelo

Presidente da República.

Assim como as demais Constituições anteriores silenciavam acerca dos

partidos políticos, a Carta Magna do Estado Novo não foi diferente. Denuncia Porto

(2000, p. 78):

Só muito recentemente, em verdade, é que o direito positivo começou a
abrigar disposições sobre a organização e o funcionamento dessas
organizações, o mais das vezes numa visão restritiva, aparar-lhe excessos,
a vedar os registros de partidos confessionais, a proibir unifonnes e
militarização.

Em síntese, a Carta Magna do Estado Novo foi um retrocesso político e

das agências democráticas brasileiras. Mais uma vez, presencia-se a passividade do

povo, que aceita com certa benevolência os acontecimentos que violam a sua

história.

6.5 Da Constituição de 1946

A obra dos constituintes de 1946 representou a conjugação de duas

fases: os preceitos progressistas na ótica material e na formal, técnicas reacionárias.

O mundo estava na efervescência do novo modelo de Estado, pois o modelo social
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ue implementou regimes políticos transpessoalistas havia sido expurgado da

Europa.

A recente ordem mundial pugnava pelo Estado Democrático de Direito,

amplamente delineado, que conservava um rol dE~direitos civis e políticos, tônica dos

Estados Liberais em comunhão com direitos sociais, econômicos e culturais,

oriundos daquele modelo de Estado que negava a condição individual do homem - o

Estado Social, todos esses direitos consagrados a égide de um regime democrático.

A Carta Política de 1946 redemocratizou o País, pondo fim ao regime de

exceção e recuperando valiosas instituições democráticas, dentre elas, o princípio

ederativo, a tripartição dos poderes em equilíbrio e igualdade, e o regime

epresentativo à luz da soberania popular (BURNS et aI., 1991 p. 8).

Talvez tenha sido essa a primeira experiência concreta do povo brasileiro

o processo cultural democrático, e mesmo de maturidade com o exercício do poder.

A Constituição de 1946 teve um caráter restaurador das instituições políticas e na

consagração de direitos, não só maiores do que as inovações inseridas na

Constituição de 1934, mas que foram devidamente preservadas, em face do que

ortaleceu os mecanismos representativos, principalmente o Poder Legislativo.

Tanto é verídica a afirmação acima que Dreifuss (1981, p. 31) registra:

Durante a segunda Administração de Getúlio Vargas, o sistema político e o
regime sofreram mudanças significativas. O Congresso ficou mais forte e
politicamente mais importante. tomando-se. lado a lado com o Executivo.
um foco de articulação de interesses. O Congresso representava o lugar
onde as diferentes frações das classes dominantes tinham a possibilidade
de compartilhar o govemo junto com o bloco de poder dominante. O
Congresso tomou-se uma instituição basicamente regulada por conciliações
e alianças, pois exercia um certo grau de controle sobre as medidas
políticas adotadas pelo Executivo.

Significou, portanto, um avanço na corporificação da vontade real da

representação com a adoção do sufrágio universal, o voto direito e secreto e a

disposição sobre os partidos políticos nacionais que passariam a ter, naquele

momento, assegurada a representação proporcional.
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A,6 Da Constituição de 1967

Mais um vez as instituição democráticas são sorrateiramente violadas por

golpe. Desta vez, os militares assumiram o poder e enfaixaram o poder em suas

ãos centralizando e fortalecendo o Poder Executivo.

Argumentavam os militares que era necessário fazer uma "intervenção

irúrgica", ou melhor, induzir reformas e mudanças para garantir a democracia com

m tempo mais duradouro, além da articulação do Brasil com a economia mundial

BONAVIDES, 1988, p. 429).

Logo fecharam o órgão de representação parlamentar, eleito

egitimamente para avocar os desejos do povo e proclamar a vontade geral.

ecretaram o Ato lnstltuclonar" nO1, 09 de abril de 1964, que instituiu o Congresso

onstituinte. Assevera Bonavides (1988, p. 429) que "Não houve propriamente uma

tarefa constituinte, mas uma farsa constituinte".

Na realidade nem seus membros estavam legitimados e investidos para

ai desiderato nem tinham liberdade, pois os representantes do povo eram

constantemente cerceados pelos os atos excepcionais. Entretanto, esses fatos não

impediram que fosse outorgada a sexta Carta Constitucional brasileira.

Não obstante, declarava no seu artigo 10 ser o "Brasil uma República
,

Federativa, constituída sob o regime representativo ...". "Todo poder emana do povo

e em seu nome é exercido", a consagração do princípio da .soberania popular

(BURNS et aI., 1991, p. 8).

Esclarece Franco (1976, p.53-54) que com a "superveniência do poder

revolucionário, em 1964, até 1967, os direitos e garantias individuais, todavia, foram

restaurados no que talvez, o mais perfeito da nossa história constitucional".

26 O exemplo de Napoleão é seguido como freqüência. Foi um gênio militar e comandante eficaz, sem
que, no entanto, sobrevivessem a sua obra política e as suas conquistas pelas armas. O que melhor
restou de sua atuação foi, certamente, o Código Civil francês, conhecido como Código Napoleônico,
elaborado em seus tempos de fastígio e até com sua colaboração pessoal em alguns pontos. Ficou
sendo modelo e exemplo aos legisladores de muitos países. Desde então, no mundo moderno, os
ditadores e governantes autoritários, surgidos de revoluções mais ou menos verdadeiras, procuram
perpetuar seus nomes ou sua época pela edição de grandes monumentos legislativos e de códigos.
É a síndrome napoleônica. (MIRANDA, 1985, p.52).
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Não esqueceram do sufrágio universal e o voto direto e secreto para a

escolha dos representantes. A Constituição de 1967 restringiu as exceções previstas

e inseridas em seu texto que não admitiam mais eleições diretas, nem para

Presidente da República e Vice- Presidente e Governadores de Estados.

Aos partidos políticos foi ainda asseguradas a representação

proporcional, o que, ao final, na Emenda Constitucional nO1 de 1969, modificou para

uma representação partidária, que poderia ser exercida de forma total ou parcial.

De sorte que as instituições democráticas, que necessariamente teriam

que estar contornando todo o sistema representativo, neste caso, estavam

emolduradas por um regime autoritário que fabricava leis ou outras regras legais em

um surto normativo jamais visto na história do país. Produzem-se tantas leis, tantos .~

atos e decretos, que quase descaraterizam as instituições.

6.7 Da Constituição de 1988

Foram vários os movimentos políticos que pelejaram pela abertura do

Regime Democrático e que desejavam um ruptura do sistema anterior. Para tanto,

necessitavam da instalação de uma Assembléia Nacional Constituinte, uma

mudança na nova órbita social, política e econômica.

As universidades do País, as entidades de classe, os artistas e o

preponderante empenho da Ordem dos Advogados do Brasil, clamavam para um

novo processo constitucional que trouxesse de volta a democracia, tanto que, em

1985, nasceu o movimento "Diretas Já", que há muito teria ganhado as praças

centrais dos Estados brasileiros, de onde "nasceu paliativamente a nova República

de Tancredo Neves27 e José Sarney, uma espécie de República Tampão no tempo,

assentada sobre o compromisso partidário e oposicionista da Aliança Democrática"

(BONAVIDES, 1989, p. 452).

27 As vésperas da sua posse Tancredo Neves, por motivo de saúde, não pode tomar posse, vindo
falecer algumas semanas depois. Ocupou a Presidência da República, desde aquela data, na
qualidade de vice-presidente eleito pela Aliança Democrática, o ex- governador do Maranhão, José
sarney" (BONAVIDES, 1988, p. 453).
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Sarney enviou ao Congresso Nacional, em 28 de julho de 1995,

mensagem ao Congresso Nacional com a proposta de convocação de uma

Assembléia Nacional Constituinte. Dessa iniciativa resultou a Emenda Constitucional

nO26, de 27 de novembro de 1985 (BONAVIDES, 1989).

Com efeito, esta foi a primeira Constituição brasileira que não se origino

de uma ruptura anterior às instituições, porém não vacilou a remover todos os a os

institucionais que violaram o poder soberano do povo e também o sis e a de

exceção, autoritarismo e ditadura.

Detecta-se, por estes fatos, que não se tratou de uma Asse léia

Nacional Constituinte originária, com um Congresso eleito e invicto, co o e

elaborar uma nova Constituição e dissolvida após a elaboração final. Tra 'e

um Congresso Nacional Constituinte, Ademais incorporou um terço dos se a es

do regime anterior o que se ressente da legitimidade f1exibilizada.

Observa Pontes Filho (2001, p. 18):

Essa legitimidade, porém, foi em parte conspurcada por não e o

Assembléia exclusiva, ou seja, eleita só e para o único fim de elaoorar
Texto Maior, dissolvendo-se após cumprida essa missão, e por e a -e
sido parte alguns membros (senadores remanescentes da legO
anterior) não eleitos para tal desideratum, mas apenas cumprindo
antigo.

Apesar das condições de iegitlmldade fez superar qualquer fo

por ventura, que viesse ofender o seu caráter ideológico e os ideais defen s. Foi

de todas as que mais obteve a participação popular. Menos pelas discuss - es e

debates apresentados nas oito Comissões, mais pelo no arsenal de eme as e

sugestões que culminou em uma das melhores das sete Constituições brasilei as

sem dúvida, pois foi a que mais albergou em seu seio os mecanis os e

consolidaram a representação política.

Proclama no caput ao artigo primeiro o enunciado "a República Federativa

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito ..." (BULOS, 2003, p. 35).
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o Estado Democrático de Direito, em oposrçao ao Estado autoritário,

epudia qualquer violação de direitos individuais e metaindividuais e imputa a

esponsabilidade dos governantes para com os governados com a prevalência do

princípio representativo, segundo o qual todo o poder emana do povo e, em nome

dele, é exercido, por meio de representantes eleitos através do voto.

Assim a Carta de Direitos de 1988 consagrou várias pilastras para o

melhor desempenho da representação política a soberania popular como regra,

odavia a titularidade ativa reconhecida aos representantes eleitos pelo povo os

, cumbidos de exercer mandatos.

A Carta Política de 1988 adotou o princípio da ,Separação de Poderes

com requintes harmônicos e de equilíbrio, um rol de direitos e garantias individuais,

sociais, coletivos e políticos, os institutos de participação direta, como o referendo, a

iniciativa popular e o plebiscito.

A liberdade e a autonomia partidárias, bem como o sistema pluripartidário,

o sistema proporcional, pluralismo pluralismo político e o sufrágio universal, enfim,

odos os pilares que fornecem ~ustentação e esteio ao desenvolvimento da

representação política, que foi amplamente analisado no item 5 - Da Representação

Política no Estado Democrático de Direito.

De qualquer modo, há muitos obstáculos a serem vencidos para que a

representação política em todos os níveis atinja o alto grau de perfeição. Não se

pode ouvidar que as constantes emendas constitucionais, cerca de 45 (quarenta e

cinco) até a feitura desta etapa do trabalho, retiraram muito da alma do que foi

projetado pelos constituintes de 1988 em relação ao desenovelar da Democracia

enquanto condição sine quo non para a preservação dos direitos do homem.

Mas as garantidas das liberdades políticas estão ainda sendo mantidas.

estas que são norteadoras do aprimoramento da participação política do povo, e. r

conseqüência, o aperfeiçoamento e o amadurecimento do sistema político, Le a-

se que após dezessete anos de promulgada a Constituição Federal de 9

realizar-se-á, no ano de 2005, o primeiro referendo popular.
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Tais acontecimentos revelam ainda que tardia a participação efetiva do

povo no poder, em consonância com o que preceituam os princípios constitucionais,

preferível assim a perceber alguma ruptura nas vias democráticas. A democracia é

um processo de constantes variáveis e contornos delicados que precisa do tempo,

de esforços concentrados e recursos apropriados para que trilhe o caminho até a

estação final - a construção de uma sociedade livre, justa e fraterna.



DA REPRESENTAÇÃO POLíTICA NO DIREITO COMPARADO

Jamais houve registro na historia de uma sociedade humana. ais

-smota que fosse a sua forma de organização, em qualquer época da isté e

a resentasse uma forma de vida precária entre os homens, que não tivesse a ~ a

- rma de Representação. Mesmo a Democracia Ateniense, a qual foi ~mnl~"'"

locada em exame no item 4.2.1, a técnica da Representação Política ~ e e

- esente.

Para os fins que justificam este trabalho, mister se faz, a ..•e

- cintamente, analisarmos o tratamento dado à Representação Política

denamentos. No percurso dos textos constitucionais

:ontemporâneos, pode-se averiguar como está disposto o instituto so e - e e

e~\cl~nc\a~a~ ~\m\\\\.\.1cle~0\.1cl\~e~ença~e)(..\~\.en\.e~no d\t'e\\.olcom?at'ado.

7.1 Da Monarquia parlamentar inglesa

A tradição jurídica inglesa não se propôs a sistematizar o

dogmas positivados, pois sua tradição se baseia nos costumes públicos, ...,..,-~.-

não há uma forma constitucional positivada.

Contextualiza, em linhas gerais, Davi (2000, p. 7-8):

Comparável ao que foi o direito romano para 10S países extra-euro
direito inglês está na origem da maioria dos direitos dos países de .
inglesa, tendo exercido considerável sobre o direito de vários países _
sofreram numa época de sua história, a dominação britânica. Esses
poder ter se emancipado da Inglaterra e seu direito adquirido ou conse
características próprías. Mas a marca inglesa muitas vezes perma ece
profunda nesses países, afetando a maneira de conceber o direito, os
conceitos jurídicos utilizados, os métodos e o espírito dos juristas.
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Não há no direito inglês um texto legal Constitucional a ser esmiuçado.

erão analisados, aqui, os principais documentos históricos os quais universalizaram

3 idéia de um constitucionalismo Formal, consagrando direitos - a saber - as duas

ill of Rights. A primeira, fruto dos desmandos do Rei João Sem Terra, ainda no

século XIII, no bojo da idade média. A segunda, no final da idade média, fruto da

Revoluçâo Gloriosa'".

Desses textos constitucionais britânicos, sem dúvida, a "MAGNA

HARTA LlBEERTATUM" foi a mais marcante, tanto porque significou a orige da

:ormalização dos documentos declaratórios de direitos, como por ser a fase

embrionária da Representação Política, nos parâmetros Parlamentares, como visto

o item 4, na historicidade do Sistema Representativo.

Demarca um dos seus artigos que com propriedade comprova o q e foi

irmado acima, como se vê:

Art. 61 Considerando que foi para honra de Deus e bem do reino e para
melhor aplanar o dissídio surgido' entre nós e os nossos barões que
outorgamos todas as coisas acabadas de referir; e querendo omá-Ias
sólidas e duradouras, concedemos e aceitamos, para sua garantia, ue os
barões elejam livremente um conselho de vinte e cinco barões do reino,
incumbidos de defender e observar e mandar observar a paz e as
liberdades por nós reconhecidas e confirmadas pela presente Ca ; .. .]. E
qualquer pessoa neste reino poderá jurar obedecer às ordens dos . e e
cinco barões e juntar-se a eles para nos atacar; e nós damos ' - e
plena liberdade a quem quer que seja para assim agir, e não lmoedíremos
ning_uém de fazer idêntico juramento (CONSTITUiÇÃO DO JAP - O E
GRA-BRETANHA, 2000, p.26-27).

o artigo colacionado foi retirado daquela que foi considerada a p eira

Bill of Rights, a qual nomeou 25 barões que iriam constituir um co se o
I

representativo dos interesses do reino unido, todos referentes aos direi e

liberdade.

28 MELLO (1988, p. 80) "Em 1688, depois de duas filhas(protestantes), a segunda esposa do já' 050
Jaime 11, que era católica, deu-lhe finalmente o esperado filho varão - o qual seria o seu sucessor
natural. Diante do "perigo Católico(absolutismo e aproximação com a França), o Parlamento i se e
resolveu oferecer a Coroa Inglesa a um holandês, Guilherme de Orange, príncipe protestante casado
com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime 11. Em troca, pedia a manutenção do anglicanismo e o
Parlamento livre. Em novembro de 1688, Guilherme desembarcou na Inglaterra e não encontrou
qualquer resistência. Surpreso e assustado, Jaime 11 fugiu para a França, enquanto Guilherme
Orange coroado com o título de Guilherme 111. Esta revolução, ocorrida sem que houvesse
derramamento de sangue, denominou-se de Revolução Gloriosa.
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Mais tarde, veio a Revolução Gloriosa, nos fins ,do século XVII, e mais

uma vez a Inglaterra passou por uma segunda sublevação política. Algumas 'das

causas advieram do governo de Carlos 11que, "apesar de amável soberano era

extravagante e defensor do catolicismo ortodoxo, logo depois, o seu sucessor e

irmão Jaime 11era um católico declarado e parecia decidido a fazer dessa fé a

religião oficial da Inglaterra" (SURNS, 1995, p. 433).

A chamada Revolução Gloriosa, ocorrida por volta de 1688 -1689, pôs

fim ao reinado de Jaime 11,atingindo dois objetivos: o primeiro político, com o

término da Monarquia Absoluta na Inglaterra, resguardou-se as instituições

tradicionais; o segundo, religioso, que motivou a revolução que demoliu qualquer

tentativa de subserviência à Igreja de Roma (FERREIRA FILHO, 1993).

Assim, a revolução propiciou um compromisso - um dos pactos - que foi a

segunda Sill of Rights, em 13 de fevereiro de 1689, na realidade uma Declaração de

Direitos. Logo no artigo I, enuncia mais uma vez a função da Representação Política,

no governo Inglês:

[...]° Conselho de Lordes espirituais e temporais e de diversos membros
importantes e dos comuns, enviou cartas aos lordes espirituais e temporais
protestantes e aos vários condados, cidades, universidades, burgos e aos
cinco portos, convidando-os a escolheras pessoas que os representassem no
parlamento a reunir em Westminster no vigésimo segundo dia de Janeiro
deste ano de mil seiscentos e oitenta e oito, a fim de deliberar sobre os meios
de impedir que a religião, as leis e as liberdades pudessem votar a ser
ameaçadas de subversão; e considerando que se realizaram eleições em
harmonia com aquelas cartas", E, por este facto, os lordes espirituais e
temporais e os comuns, agora reunidos como plenos e livres representantes
desta nação, em virtude das referidas cartas e eleições, tomando em séria
consideração os melhores meios para alcançar os objetivos apontados (tal
como os seus sucessores fizeram em casos semelhantes), antes de mais
nada declaram, para sustentar e defender os seus, antigos direitos e
liberdades (FERREI'RAFILHO, 1993, p. 31).

Observa-se a consagração plena das liberdades políticas da

Representação. ° historicismo inglês comprova que, sem desvencilhar-se da

tradição que lhe é peculiar, jamais recusou o exercício do poder que tanto pugnou

por liberdade, utilizando-se da Representação Política para formar o que tem mais

abrilhantado no cenário da sua organização política, o seu parlamento. Ainda que

detectado alguns senões, como a Câmara dos Lordes serem cargos vitalícios, nada

impediu que a Inglaterra superasse a crise e se tornasse uma grande potência

mundial nos tempos contemporâneos.
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7.2 Da república presidencialista da França

Na História Universal, fato social algum influenciou o mundo ocidental na

organização política como a Revolução Francesa'", berço dos ideais da liberdade,

igualdade e fraternidade, como bem definido nas declarações de 1789.

Desse modo, a França é uma República Democrática e, como tal,

desenvolve os preceitos de soberania nacional, conforme dispõe a sua atual

Constituição.

Artigo 3. A soberania nacional pertence ao povo que a exerce atra és de
seus representantes e por meio do referendum.
Nenhum setor do povo, bem como nenhum indivíduo, pode atrib ir-se o
exercício da soberania nacional.
Sufrágio pode ser direto ou indireto, nas condições previstas pela
Constituição. É sempre universal, igual e secreto.
Nas condições determinadas pela lei são eleitores todos os cida ãos
franceses maiores de idade, de ambos os sexos, que estejam em eno
gozo de seus direitos civis e políticos (CONSTITUIÇAO FRA CES • 20 O,
p.6-7).

Analisa-se que a democracia francesa é representativa se do

aperfeiçoada com o instituto da democracia participativa - o referendum, co j ga do

valores da participação direta, como forma de adequar ao sistema represe a' o.

o Presidente da República é eleito pela maioria absoluta de votos ue,

não atingida no primeiro turno, provocará a convocação, no segundo do i go

seguinte, em segundo turno, de eleições populares.

o parlamento compõe-se da Assembléia Nacional e Senado. Os

deputados da Assembléia Nacional serão eleitos por sufrágio universal.

29 MELLO, 1988, p. 106). A Revolução Francesa de 1789 foi o modelo clássico de revolução
burguesa. Pôs fim ao absolutismo, mas manteve as transformações implantadas dentro dos limites
dos interesses burgueses. Inicialmente juntou a quase unanimidade da nação contra o Antigo
Regime; posteriormente, no entanto, os vários projetos de nova sociedade, expressando interesses
de classes e camadas diversas, levaram a uma luta interna entre os próprios revolucionários. Por fim,
a alta burguesia deteve o controle do movimento, imprimindo à nova sociedade criada as instituições
que lhe convinham. Eliminaram-se os resquícios feudais, abrindo-se caminho à implementação do
capitalismo industrial.
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Apesar do sufrágio universal, há a possibilidade de eleições indiretas para
I

preenchimento dos cargos para o Senado. Entretanto, é garantido, tanto a

epresentação das coletividades territoriais da República quanto aos franceses

estabelecidos fora da França.

Outra nota peculiar ao modelo francês é o sistema partidário que dá

efetividade à construção de uma sociedade democrática. Assim preceitua o artigo 4:

os partidos e os grupos políticos concorrem para a expressão do sufrágio. Formam-

se e exercem sua atividade livremente. Devem respeitar os princípios da soberania

acional e da democracia ambos os sexos, que estejam em pleno gozo de seus

direitos civis e políticos" (CONSTITUiÇÃO FRANCESA, 2000, p. 7).

Nesse ponto, a República Francesa evoluiu ao mudar do Sistema

Parlamentarista para o Presidencialista. Manteve a tradição do parlamento e do

governo ser realizado pelo Primeiro Ministro e o Gabinete, estes sob o controle do

parlamento, podendo ser dissolvido a qualquer momento.

A França possui uma Democracia Representativa e de fato dá efetividade

à participação direta, tanto que a atual Constituição de 1958, que incorporou o

Preâmbulo da Constituição de 1946, teve em conformidade na manifestação da

vontade popular ao referendá-Ia.

Desse modo, o sistema representativo francês é legitimado pela ação

ativa do povo francês que culturalmente possui um exercício mais direto com o

poder democrático. A revolução francesa, berço histórico das lutas pelas liberdades

políticas, favoreceu essa intimidade do povo com o poder do Estado, cuja a

titularidade é reconhecida pela soberania popular.

7.3 Da República Parlamentarista da Alemanha

Em 1933 o movimento nazista assumiu o controle político da Alemanha e

implementou importantes mudanças políticas na Europa.

No campo interno, os Nazista trataram logo de deter o parlamento

conseguindo com que Hitler governasse com poderes legalmente extraordinários. De
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imediato, foi instaurada a Revolução Nazista, armada, que divulgou ao mundo a

propaganda de um povo alemão dinâmico e unido, o que fez com que este povo

tivesse orgulho de si mesmo, incutindo nos alemães uma política racial contra os

judeus e depois a outros grupos, colocando-os como raça superior, ao mesmo

tempo, em que a "Alemanha não tinha liberdade de imprensa, liberdade de

expressão, liberdade parlamentar e era uma economia controlada pela força, que

subjugava trabalhadores e refreava salários" (ROBERTS, 2000, p. 717).

Os fatos narrados acima contribuíram para que, em 1939, os governos

inglês e francês declarassem guerra à Alemanha. Transformando-se na Segunda

Guerra Mundial, a mais odiosa, a que mais afetou a civilização humana, gerando

um conflito de horror e massacres, abomináveis pelos valores que circundaram os

motivos da Guerra.

O povo alemão, consciente de sua responsabilidade perante o mundo,

concretizou, por meio da elaboração de uma Constituição Democrática em 1949, a

legitimação de "direitos intangíveis à dignidade do homem e de reconhecer direitos

inalienáveis do homem como fundamentos de qualquer comunidade humana, da paz

e da justiça no mundo" (CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL DA

ALEMANHA, 2000, p. 127).

A nova ideologia do governo alemão fez da Alemanha centralizadora e

ditatorial em um Estado Federal, Democrático e Social, que se reflete na

participação do povo e na democratização das vias institucionais.

Em seu artigo 20, a Constituição Alemã (2000, p. 133) informa:

Todo o poder estatal emana do povo. É exercido pelo povo por meio
de eleições e votações e através de órgãos especiais dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
[...].
Os partidos colaboram na formação da vontade política do povo. A
sua formação é livre. A sua organização interna tem de corresponder
aos princípios democráticos. Deverão prestar contas publicamente da
procedência dos seus recursos.

Outro aspecto importante a salientar é que o exercício do poder do

Estado pelo povo também se 'faz de forma direta, aperfeiçoando a representação,
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quando institui o plebiscito como consulta popular. Aqui a relação de interação do

povo como o poder se dá diretamente, decidindo sobre os negócios públicos, dentre

eles, a emancipação dos territórios e em matéria constitucional, o que evidencia a

soberania popular em que o povo é o detentor do poder.

7.4 Da República Presidencialista Americana

As peculiaridades inerentes ao processo de formação dos Estados Unidos

da América forneceram elementos estruturais ao modelo de Estado. A união das 13

colônias'" em torno da sua independência contribuiu para o desenvolvimento do

sistema político e o fortalecimento de ideais já alçados pela Revolução Francesa.

o discernimento destes aspectos de transformação está perfeitamente

disposto na declaração da independência. Esta dispõe sobre os fatos políticos que

os levaram a dissolver os antigos laços políticos e a assumir a posição de nação

separada, porém não curvada a qualquer tipo de dominação, situando-se em

posição de igualdade entre os povos de diferentes culturas e, em especial, ao povo

britânico.

Em face deste movimento que revolucionou os ideais de estado e do

poder político, enuncia a declaração de independência:

Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América,
reunidos em Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do mundo
pela retidão de nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo
destas colônias, publicamos e declaramos solenemente: Que estas colônias
unidas são e de direito têm de ser Estados livres e independentes; que
estão desoneradas de qualquer vassalagem para com a Coroa Britânica, e
que todo vínculo político entre elas e a Grã;-Betanha esta e deve ficar
totalmente dissolvido; e que, como Estados livres .e independentes, tem
inteiro poder para declarar guerra, concluir paz, contratar alianças,
estabelecer comércio e praticar todos os atos e ações a que têm direito os
estados independentes. E em apoio desta declaração, plenos de firme

so MELLO (1988, p. 144) "no início do Século XX a América hispânica, inspirada nas idéias liberais do
lIuminismo, travou sua guerra de independência vitoriosa contra o colonialismo espanhol para, em
seguida, fragmentar-se em um grande número de jovens repúblicas oprimidas por caudilhos militares,
exploradas por oligarquias rurais e acorrentadas a uma nova dependência econômica imposta pelo
capitalismo industrial inglês. [...] O fim do Antigo Regime nas últimas décadas do século XVIII foi
conseqüência das transformações ideológicas, econômicas e políticas produzidas pelo lIuminismo
pela Revolução Francesa. Estes acontecimentos, que se condícíonaram e se influenciaram
reciprocamente, desempenharam um papel decisivo no processo de independência da América
espanhola."
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confiança na proteção da Divina Providência, empenhamos mutuamente
nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra (DECLARAÇÃO DA
INDEPEND~NCIA, 1887).

Após a independência das 13 colônias, os Estados Unidos da América

concentraram suas funções na ação de se organizarem politicamente, elaborando

um texto constitucional que viesse ao encontro de seus ideais libertadores e, para

tanto, não mediram esforços na conjugação de suas finalidades.

A Constituição Americana de 1787 teve influência dos pensadores que

motivaram todo o movimento pelas liberdades políticas. Alguns a e maior

influência a Locke, pela construção doutrinária do povo detentor do

estado, e ser este um direito inalienável e personalíssimo do outros a

Montesquieu, pela sua objetividade em descrever as liberda es políticas,

identificando com clareza e precisão a separação dos poderes.

o fato é que a Constituição da América albergou pela eira vez em

uma Constituição escrita o princípio da separação de poderes,

seu texto uma divisão rígida dos poderes, limitando-se a e e á-los, mas

incorporou a concepção de Montesquieu" de dinamismo e equilíbrio e e eles.

É evidente que o princípio da Separação de Poderes é uma das maiores

conquistas dos Estados de Direito, pois é a partir dele que os outros direi os e

garantias podem ser efetivados, entre eles, o exercício do poder democrático com a

escolha dos representantes que irão ser as autoridades govemamentais.

A Constituição Americana (1787, p. 9) consagra: "Todos os poderes

legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos

Estados Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de Representantes».

31 Espírito da Leis - Livro Décimo Primeiro - Das Liberdades que forma a liberdade política em sua
relação com a Constituição (2000, p. 167-169). "Existem em cada Estado três tipos de poder: o poder
legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo
que dependem do direito civil.
Com o primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um tempo ou para sempre e corrige ou anula
aquelas que forma feitas. Com o segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas,
instaura a segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes, ou julga as querelas
entre os particulares. Chamaremos a este último poder julgar e ao outro simplesmente poder
executivo do Estado".
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E acrescenta:

A Câmara de Representantes será composta de membros eleitos
bianualmente pelo povo dos diversos Estados, devendo os eleitores em
cada Estado possuir as mesmas qualificações exigidas dos eleitores da
Assembléia Legislativa mais numerosa dos respectivo Estado.

A República Presidencialista Americana, em sua trajetória com mais de

200 anos teve apenas uma Constituição que foi atualizada ao longo desses anos

com 26 emendas, demonstrando a solidez dos ideais que construíram uma nova

forma de estruturação política, muito embora, não tinha se dissociado da forma

peculiar da Representação.

7.5 Da Monarquia Parlamentar da Espanha

A Espanha adota como forma e sistema de gpverno uma Monarquia

Parlamentar. O seu regime é a democracia apoiada na soberania nacional. A nação

espanhola, desejando estabelecer a justiça, a liberdade e de todas as formas

promover o bem do homem, constitui-se em um Estado social e democrático de

direito.

A Constituição Espanhola foi sancionada em 27 de dezembro de 1978 e

conclama a soberania nacional residindo no povo espanhol, do qual emanam os

poderes do Estado (CONSTITUiÇÃO FEDERAL DA ESPANHA, 2000, p. 4).

Importante salientar que a Carta Magna da Espanha tem um rol de

direitos e deveres fundamentais que consagram e garantem as liberdades polí icas

do seu cidadão, como, ainda, exprime a relevância dos partidos políticos na garan 'a

destas liberdades. In verbis:

Os partidos políticos exprimem o pluralismo político, concorrem para a
formação e a manifestação da vontade popular e constituem instru en o
fundamental de participação política. A sua criação e o exercício da s a
atividade são livres no respeito a Constituição e da lei. A sua estrutura
intema e o seu funcionamento deverão ser democráticos (CONSTI IÇ- O
DA ESPANHA, 2000, p. 4).

Em breve análise, pode-se aquilatar o valor popular e a liberdade, mesmo

em se tratando de uma monarquia parlamentar. Vislumbra-se que apesar da

soberania nacional, o povo espanhol tem suas liberdades consagradas na lei
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fundamental e, ainda, possui o mecanismo de organização da vontade popular

interagindo nos negócios do Estado.

Estes partidos têm a liberdade ideológica, uma vez que incorporam o

princípio do pluralismo político, a autonomia partidária da sua criação e, por fim, o

caráter democrático que a eles imputa.

Desse modo, a Representação Política na monarquia parlamentar deve

ser alocada unicamente nos organismos de composição parlamentar. Todavia, é

exemplar, pelo contexto, uma vez que se trata de um siste a político

parlamentarista, e quem tem a chefia de governo, ou melhor, o executivo de

governo, é o parlamento.

o Parlamento é quem dá sustentação aos atos de governo, e como tem

ele mais interação popular, poderá facilmente ser pressio ado pelo povo e, a

qualquer momento, retirar a base de apoio ao Premier - Primeiro Ministro. Este é

quem está diretamente exercendo as ações governamentais, entretanto, é o

gabinete que tem a função de administração dos negócios públicos.

Neste caso, a exemplo de outras monarquias parlamentares tradicionais,

o rei é meramente a figura simbólica do poder do Estado, não exercendo nenhuma

função de gerenciamento em ações governamentais.

7.6 Da República Presidencialista Cubana

Desde o final do século XV, a ilha estava sob a ocupação espanhola.

Onde seu território foi alvo de exploração econômica, revelando uma vocação para

agricultura de exportação e com uso da mão-de-obra escrava, de negros de origem

africana.

Era preciso libertar Cuba dos velhos e novos dominadores e para isso
I

teria que haver uma revolução - A Revolução Socialista32

32. Che Guevara explica que "a especificidade da Revolução Cubana, movimento ainda que
heterodoxo em suas formas e manifestações, seguiu, todavia e não poderia ser de outra maneira - as
linhas gerais de todos os grandes acontecimentos históricos do século, caracterizados pelas lutas
anti-colonialistas e a passagem para o socialismo (GUEVARA, 1985, p.15, v. I).
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Em janeiro de 1959, um grupo de jovens guerrilheiros tomam o poder e

sob o comando de Fidel Castro, assumiram o controle político de Cuba, tomando-a

independente. Observe-se que quase toda a América já havia conquistado sua

liberdade em relação as metrópoles européias (RUAS, 2005).

Somente em 1976, a Assembléia Nacional do Poder Popular pro ulgou a

Constituição Cubana, contraditória em vários aspectos do seu texto, porquanto

declara em alguns momentos princípios democráticos, como por exemplo, a

soberania popular, em outros, adota uma posição ditatorial incorporando os

princípios do totalitarismo como a repressão e o medo.

Inconteste o artigo 3° da Constituição Cubana:

Em Ia República de Cuba Ia soberania reside em el povo, dei cual dimana
todo el poder dei Estado. Esepoder es ejercido directamente o por medio de
IasAsambleas dei Poder Popular y demás órganos dei Estadoq que de ellas
se derivan, em Ia forma y según Ias normas fijadas por Ia constitución y Ias
leyes. Todos los ciudadanos tienen el derecho de c.ambatir por todos los
médios, uncluyendo Ia lucha artmada, cuando no fuera posible outro
recurso, contra cualquiera que intente derribar el ordem político, social y
econômico establecido por esta consntuctõn." (CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA DE CUBA, 2000, p. 5).

Outra controvérsia é o sistema representativo do organismo parlamentar e

o sistema partidário de natureza unitário e oficial. Desse modo,

a Assembléia do Poder Popular é o órgão supremo do poder do Estado,
representando a expressão da vontade soberana do povo, de função
legislativa, inclusive, constituinte que é eleita para um mandato de cinco
anos e por outro lado, adota um partido oficial, o Partido Comunista de
Cuba, de ideologia maxista-Ieninista, tem o condão de organizar a vontade
nacional do povo cubano. (CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA DE CUBA,
2000, p. 3 e 15).

A revolução socialista conseguiu resgatar Cuba do domínio do império e

convertê-Ia em uma nação livre, no entanto, não conseguiu transformá-Ia em um

Estado onde o povo tivesse direito ao voto livre, direto e secreto, estando há quase

33 Na República de Cuba a soberania reside no povo, do qual demandatodo o poder do Estado. Esse
poder é exercido diretamente ou por meio das Assembléias do Poder Popular e demais órgãos do
Estado que delas derivam, na forma e segundo as normas fixadas pela Constituição e as leis. Todos
os cidadãos tem o direito de combater por todos os meios, inclusive a luta armada, quando não for
possível outro recurso contra qualquer pessoa que intente derrubar a ordem política, social e
econômica estabelecido por esta Constituição.
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cinqüenta anos sob a linha dura de Fidel Castro, que já demonstra sinais de

cansaço, mas seu pulso forte asfixia as liberdades dos hom'ens e mulheres de Cuba,

condição de grande relevo, fere frontalmente a soberania popular que a lei

fundamental promana e bloqueia o desenvolvimento do sistema representativo e do

exercício do poder democrático.

7.7 Da República Presidencialista Portuguesa

Portugal constitui-se em uma República soberana que tem como base a

vontade popular. Fundamenta-se, portanto, na soberania popular e como as demais

consagram os direitos e as liberdades fundamentais, o pluralismo de expressão e

organização política democráticas, o qual tem por escopo uma democracia aplicada

aos valores sociais e ao aprofundamento da democracia participativa.

Por adotar como forma de governo o modelo republicano, o povo é o fiel

detentor do poder do Estado, pois como já transcrito no parágrafo anterior,

fundamenta-se na soberania popular. "O povo exerce o poder político por meio do

sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico e das demais formas previstas na

Constituição" (CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA PORTUG~ESA, 2000, p. 22).

A escolha dos representantes os quais são denominados pelos

portugueses de Assembléia da República é a assembléia representativa de todos os

cidadãos portugueses. Constitui-se de um órgão parlamentar, onde os Deputados,

legítimos representantes do povo, são eleitos pelos círculos eleitorais.

Os partidos políticos também têm um papel destacado na esfera

constitucional portuguesa. Mais uma vez são eles que dão organização à expressão

da vontade popular. "Os partidos políticos concorrem para a organização e para a

expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da independência

nacional e da democracia política" (CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA

PORTUGUESA, 2000, p. 22).

Assim, a lei maior portuguesa consagra a soberania popular, o sufrágio

universal, a independência nacional e o regime da democracia. Apesar de ser uma
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República parlamentarista, o Presidente do Estado Maior tem atribuições de Chefe

e Estado e Chefe de governo. A sua pasta de executivo de ação funciona nos

grandes emblemas da sociedade portuguesa.

o parlamento português tem parte do executivo de ação. O premier e seu

abinete funcionam na administração do poder estatal, gerenciando as ações

executivas. Aqui não há o controle do poder estatal pelo primeiro ministro, uma vez

ue são restringidas as suas atribuições.

7.8 Da República Presidencialista Romena

A Revolução Socialista sob o comando do Partido Comunista ocorrida no

este europeu, que derrubou o poder capitalistas e latifundiários e instaurou a

ditadura do proletariado, realizou sérias transformações sociais e econômicas e

aboliu os antagonismos de classes.

Dispunha a lei fundamental da União das Repúblicas Socialistas

Soviéticas, à época, que todo "poder pertencia ao povo, por meio dos Sovietes de

Deputados do Povo, que constituem a base fundamental do sistema político da

União Soviética" (CONSTITUiÇÃO DA UNIÃO DAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS

SOVIÉTICAS, 2000, p. 6).

Apesar desta legitimidade reconhecida ao povo, a organização e atividade

do Estado Soviético obedeciam ao princípio do centralisrno democrático que tinha

eleições para sovietes de Deputados do povo, mas que todos os demais órgãos as

comandavam diretamente.

Não obstante os ideais implementados pelo comunismo jamais

responderam aos anseios dos trabalhadores na vida do Estado. Tiveram, por

conseguinte, a insustentabilidade da forma confederativa dos Estados e da ideologia

que circunscrevia esta forma de estruturação. Com a desintegração do bloco

socialista e o enfraquecimento da chamada "guerra fria" e do comunismo, no início

da década de 90, o capitalismo domina o mundo.
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Em dezembro de 1989, veio a revolução que dissolveu a antiga União

Soviética em Repúblicas autônomas e independentes. A maior parte instituiu o

regime democrático, inserindo nos textos constitucionais um rol de direitos e

garantias às liberdades públicas, à proteção dos direitos do homem, à separação

dos poderes e ao pluralisrno político.

Uma das Repúblicas que se tornaram independentes e que tiveram todo o

processo de incorporação pelos. novos ideais que romperam com o modelo

ideológico anterior, foi a República da Romênia, em um valoroso texto constitucional,

que consagra a representação política em comunhão com os princípios do Estado

Democrático de Direito.

Assim, dispõe a Constituição Romena:

Romtlnia este stat de drept, democractic si social, in care demnitatea
omuliu, drepturile si Iiberfãtile cetõterüor, libera dezvoltare a personilitãfjj
uname, dreptatea si pluralismul politic reprezintã valori supreme, spiritul
traditiilor democratice ale poporului romén si idealurilor Revolufiei din
decembrie1989[. ..]'.34 (CONSTITUiÇÃO DA ROM~NIA, 2003, p. 4).

o espírito incorporado ao texto da Carta de Direitos evidencia a mudança

de valores da sociedade romena, em decorrência das transformações ocorridas no

leste europeu. Começou a vigorar, em 1991, após um referendo popular que
I

legitimou a aplicação da nova ordem jurídica e que instituiu a representação política,

pois a "suveranitatea", como se denomina a espécie de Assembléia nacional, é eleita

pelo povo romeno.

o procedimento adotado para a escolha do parlamento é mediante

eleição, por meio do voto livre, direto e secreto, atendo-se à periodicidade e, ainda,

pelo mecanismo do referendo, no qual o povo diretamente exerce o poder do Estado

e confirma as ações dos seus representantes.

A Democracia romena seria melhor definida como uma forma de

democracia referendada, na qual a ação dos representantes constantemente passa

34 Tradução da Constituição Romena: A Romênia é (um) estado de direito, democrático e social, no
qual a, dignidade do homem, os direitos e as liberdades dos cidadãos, o livre desenvolvimento da
personalidade humana, a justiça e o pluralismo político representam valores supremos, o espírito das
tradições democráticas do povo romeno e dos ideais da Revolução de 1989. [...]!. (Tradução de
Luciana Maia).
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7.10 Da República Popular da China

A Revolução de 1911 aboliu o regime imperial feudal e proporcionou a

criação de um novo Estado, que adotasse um regime similar à tradição

revolucionária do povo chinês. Contudo a demolição do imperialismo só veio em

1949, dirigido pelo Partido Comunista da China com o Presidente Mao Zedong como

líder, por meio de uma longa luta armada, que instituiu uma Democracia, fundando a

República Popular da China (CONSTITUiÇÃO DO BRASIL E CONSTITUiÇÕES

ESTRANGEIRAS, 2001, p. 285).

A Constituição da China adota um Estado socialista de ditadura

democrática popular, tendo o sistema socialista como ícone básico do Estado

chinês, proibindo qualquer organização do indivíduo contra o referido sis ema.

A soberania é popular, pois todo poder pertence exclusivamente ao povo.

Os órgãos que exercem esse poder são a Assembléia Popular e as Assembléias

locais, estas, formadas de representantes eleitos de forma democrática, sendo o

povo o supervisor das ações dos representantes.

O artigo 67 da Constituição da República Popular da China preceitua: "La

Asamblea Nacional deI Poder Popular es el órgano supremo deI poder deI Estado.

Representa y expresa Ia votunted soberana de todo el pueblo treoeieoor"
(CONSTITUiÇÃO DO BRASIL E CONSITUIÇÕES ESTRANGEIRAS, 2001, p. 338).

Sem dúvida, é a Assembléia Nacional do Poder Popular o órgão máximo

do poder do Estado e que representa a vontade soberana do povo, haja vista ser o

único organismo com poder constituinte e legislativo, ou seja, aquele capaz de

construir um novo modelo de Estado.

Mais uma vez, remonta-se à idéia de que, qualquer que seja a cultura, a

cultura jurídica constitucional assume a Representação Política, em foco, nos

organismos parlamentares que representam a vontade geral do povo. Daí estar

35 Tradução: A Assembléia Nacional do Poder Popular é o órgão supremo do poder do Estado.
Representa e expressa a vontade soberana de todo o povo trabalhador. (Tradução nossa).
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sempre conjugada com as concepções democráticas de soberania, a lembrar, a

soberania nacional e a soberania popular.

7.11 União Européia

Os fatos da sociedade internacional moderna mudaram as perspectivas e
agora tem-se o início de uma nova história, pois a diversidade de interesses entre

estados ingressa no processo de não só uma consecução de um mercado comum,
resultando na união econômica, como também em uma união política.

Como elucida Husek (2004, P. 56):

Os Estados se unem para a defesa de seus interesses propiciando novas
oportunidades aos seus nacionais, que acabam ampliando 'suas
possibilidades profissionais, sociais, culturais e econômicas e se impõem
com outra roupagem, como novos interlocutores no mundo, pois o mundo
caminha para uma nova conformação de forças a globalização.

Assim, não mais uma integração econômica, mas a integração política e
jurídica, já que a integração regional chega a uma intensidade mais acentuada, ao

ponto de ser elaborado um texto constitucional, e nele está disposta a técnica da

representação política.

O projeto de tratado que institui uma Constituição para a Europa destaca

a forma de organização política, idealizando um Parlamento Europeu, um Conselho

Europeu, o Conselho de Ministros, uma Comissão Européia e, por fim, o Tribunal de
Justiça.

O Parlamento e o Conselho de Ministros exercerão as funções

legislativas e as funções de controle político, além de consultivas fixadas as
condições pela Constituição, que instituirá nos limites da suas respectivas
competências.

A Constituição para a Europa (2003, p. 28) disponibiliza a forma de

funcionamento do Parlamento Europeu na organização da representação política, In

verbis:
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Arf. 19: 1EIParlamento Europeu será elegido por tos ciudadanos europeus,
por sufrágio universal directo, mediante votaci6n Jibre y secreta, por um
perfodo de cinco anos. EI número de sus miembros no excederá de
setecientos treinta y seis. Se garantizará Ia representaci6n de los
ciudadanos europeos de manera decrecientemente prororcionaJ, com um
umbral mfnimo de cuatro miembros por Estado miemom" .

A nova formação de Estados supranacionais levará em conside ação os

parlamentos representativos de cada Estado membro, de modo e ca a

parlamento realize o controle do próprio governo com as ações que dize es e" o

às atividades da União Européia.

Ante o exposto, pode-se avaliar que em nenhum momento a a

mesmo em qualquer tipo de cultura, independente da forma ou sis e

adotado, a Representação Política está excluída no contexto de org a
sociedade política. É, sem dúvida, um dos maiores instrumentos de dese o

político, comprovando, desse modo, a sua imperiosa necessidade a o

Estado, possibilitado pelo estudo do Direito comparado.

36 Tradução: o Parlamento Europeu será eleito por cidadãos europeus, por sufrágio universal direto,
mediante votação livre e secreta, por um período de cinco anos. O número de seus membros não
excederá de setecentos e seis. Garantir-se-á a representação dos cidadãos europeus de maneira
decrescentemente proporcional, com o número mínimo de quatro membros por Estados membro.
(Tradução nossa).



8 CONCLUSÃO

Faz-se necessário cessar momentaneamente esta dissertação, escrita

sob dois ciclos: um de renovação e· esperança, com a cheçada de um governo

popular em bases democráticas que simbolizava o povo no poder; e um outro após,

de perplexidade diante das antigas praxes de manipulação, traição e exploração

serem adotadas justamente por este novo governo. Mais uma vez os ideais foram

convertidos em mero discurso e as conveniências postas acima dos princípios que

motivaram toda a ação de transformação. Os velhos inimigos agora são amigos,

quem olha de fora, lembrando Orwe11, não sabe a diferença "de um porco para um

homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez;

mas já é impossível distinguir quem é homem de quem é porco".

É sórdido constatar que novamente o povo viu os seus ideais destruídos,

deixando morrer a esperança, os sonhos de uma vida melhor. Surpreendidos por

uma crise política que, paradoxalmente, é uma crise sistêmica de valores éticos da

sociedade brasileira. Sem dúvida, a representação política está eivada da sangrenta

usura dos homens públicos brasileiros que cada vez mais pensam nos seus

interesses e esquecem da vontade coletiva.

A razão deste trabalho foi de conhecer, aprofundar e traçar um perfil

teórico para a representação política, na intenção de lhe render uma homenagem e

levantar o alcance da sua atuação, o que não foi esquecido em momento algum.

Mas houve, subliminarmente, um aguçado desejo de provocar um choque de

entusiasmo, nos que por ventura vierem a dedilhar essas breves páginas, de

resgatar um interesse ético no desenvolvimento dos valores que permeiam toda a

sociedade brasileira. Estimular o leitor a transigir, vigiar, fiscalizar, denunciar e

propor urna ação que reverta essa lógica do sistema. Mais do que reformas

institucionais, tais como a previdenciária, a tributária, a trabalhista e a que agora se
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apresenta, a reforma política, é preciso haver uma reforma moral no comportamento

político dos homens públicos brasileiros.

Para tanto, apresenta-se não conclusões, por ser um trabalho histórico
discursivo de um dado objeto de investigação, mas considerações do que foi

esposado nas linhas anteriores, meras condensações, simples debuxos ante o
universo doutrinário existente a respeito da representação política:

1) A representação política esteve inserida em todos momentos da história da

humanidade em que se volver, em diversos modelos de cultura, mesmo nas mais

remotas formas de organização social e nas mais diferentes civilizações.

Contudo, foi com o amadurecimento dos ideais lIuministas que influenciaram na

concepção do liberalismo, de valorização do homem, sendo este o único

detentor de todo poder do Estado, centro da gravidade política, reconhecidos a

ele direitos inalienáveis e intransferíveis, que acabaram por fundamentar as
teorias democráticas de justificação do poder, a soberania nacional e a

soberania popular. Dessas reformulações no fim da Idade Média há uma eclosão
de pensadores que teorizaram justificativas para a Representação Política. São
eles Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e Stuart Mil!.

2) Hobbes explica a dialética existente na representação, na configuração do papel
de ator ou autor que o representante tem ao receber um mandato ou uma

permissão. Define a Representação como colorário do contrato social,
defendendo que apenas uma só pessoa legitimasse a vontade geral, mediante
um contrato. Encarnava a representação política ao princípio da autoridade do
poder, uma vez que os ideais hobbesianos apenas apresentam a necessidade
dos governos absolutistas, atinentes à segurança e ao bem-estar do homem,
meio único de se atingir a paz social, não o poder estatal concentrado de forma

absoluta na mão de um só homem. Locke também construiu uma base filosófica

sobre a Representação Política, no seu livro Dois Tratados Sobre o Governo

Civil, no qual foi implacável teórico na formulação da, Teoria Democrática do
Poder. Adverte que todo poder de uma comunidade reside naturalmente em si,

e se manifesta nesse poder que elabora e executa as leis. Fornece Locke uma,

dimensão ao homem como senhor de seus direitos e, conseqüentemente,
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delega a comunidade a preservação desses direitos. A sua teoria é considerada

inédita por identificar a essência da titularidade do poder reconhecendo os

direitos inalienáveis do homem, estes, como um direito a ser preservado pelo
Estado e atribuindo à nação a condição dessa legitimidade consentida pelo
povo, a fim de criar um contrato, não deixando de reconhecer o Poder

Legislativo - Órgão Representativo, como depositário do interesse geral.
Rousseau negou, categoricamente, o sistema representativo, credenciando o
povo como a única expressão viva da soberania. Não acreditava que a vontade

popular pudesse vir a ser representada, já que a vontade geral teria que ser

realizada diretamente, não podendo ser delegada ou transferida e os deputados
seriam apenas funcionários públicos comissionados, cuja função seria apenas
técnica de elaboração da lei. A visão de Rousseau era elitista já que reconhecia

a impossibilidade de o povo governar-se diretamente em estados de vasta
extensão territorial, grande volume populacional e exacerbada burocracia. Não

obstante negasse a representação, admitia que fossem eleitos,alguns cidadãos
para fazer leis, mas não como representantes da vontade popular, mas meros
comissionários, afirmando o mandado imperativo. Na realidade' não negou a
representação política em si, e sim, aquela cominada com o mandato-livre.

Montesquieu, por sua vez, fundamentou a existência da representação, não

pelas impossibilidades físicas ou materiais, mas por alguns indivíduos terem
maiores aptidões e qualidades pessoais que, os autorizam a ocuparem as

funções públicas. Há críticas levantadas acerca da teoria do autor de que seria a

representação política uma mera designação de capacidades, restringindo a
participação da maioria da população ao gerenciamento dos negócios públicos.
Na verdade, Montesquieu defende o perfil de que o poder soberano seja feito
por quem pode fazê-Io bem, mas que o povo sabe como ninguém escolher os

que melhor podem representá-Ios, isso por ausência peculiar à grande parcela
do povo, que não tem aptidão inata para zelar pelo pelos negócios públicos.

Julga o autor não aspectos objetivos da organização política, e sim, a
subjetividade da condição humana no exercício da sua liberdade política. A

genialidade de Montesquieu na teoria da representação política foi, justamente,
de traçar as concepções de liberdades políticas a partir da liberdade individual.

Por fim, Mill acreditava que a forma representativa fosse a melhor para as
sociedades contemporâneas e que o órgão representativo tem a função de agir
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em nome da coletividade, e que a segunda atribuição seria a elaboração e

execução das leis, estas confeccionadas por um grupo técnico especializado,

mas que só teria validade após a sua aprovação. Nota peculiar do auto

concerne à elaboração de uma Constituição Representativa, que forneça às

instituições políticas um referencial para organizarem e realizarem um bo

governo. Defende Mill que todos os valores de inteligência e honestidade que

contornam um bom governo, bem como obstáculos que impedem o mal

empreendimento nos negócios públicos, estão transcritos na Constituição, e

esta, reflete os valores de uma comunidade.

3) Das observações semânticas percebe-se que o substantivo representação

aplica-se a um vasto universo de experiências empíricas, de onde se atribui a

multiplicidade de significados. Em regra, ora re·Fletecânones do comportamento

do homem - autor, ora o credencia a uma dimensão de reprodução de

peculiaridades existências - ator. Verifica-se que o objeto em análise amiúde é

a Representação Política. Daí porque se investigou a legitimidade daqueles que

se intitulam representantes para exercerem o poder. Na verdade, significa uma

identificação da natureza da função representativa. Três concepções acerca da

natureza foram apresentadas: 1) a representação como relação de delegação,

na qual os representantes, apesar de uma certa autonomia, não passam de

meros delegados dos representados, vinculando aqueles aos interesses do

corpo eleitoral que lhe conduziram a um mandato; b) A representação como

relação de confiança atribui ao representante uma total independência em

reconhecimento a sua capacidade, supondo que suas ações estejam de acordo

com os interesses do representado, mas credenciando uma liberdade que deixa

alijada a participação popular, meritória em qualquer regime; c) A representação

como espelho, modelo com contornos mais delicados por sintetizar a

representação, pois há, um efeito conjunto sobre o papel de cada representante,

uma vez que ele concebe ao organismo representativo um espelho da vontade

do corpo político nacional, demonstra essa teoria à afinidade e identidade que

devam existir entre os homens públicos com a sua coletividade.

4) A Fundamentação Legal do Sistema Político Representativo seria dos

representantes políticos realizar a vontade e os desígnios do povo consagrados

em uma Constituição de um Estado. Seriam então por meio do mandato político,
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onde juridicamente estão obrigados a executar a vontade dos representados e

que seria garantida essa obrigação mediante a possibilidade de cassação.

Argumenta-se que por haver fundamentação legal, mediante a adoção de um

mandato, não quer dizer necessariamente que o mandato político tem idênticas

características ao mandato civil. Não o tem. O mandato político tem

características propnas, isso por que possui autonomia e independência

auferidas na competência e, apesar da possibilidade por via de exceção da

revogação, a regra que impera é a irrevogabilidade. O mandato possui dois

requisitos básicos: o da periodicidade e o da responsabilidade.

5) O exercício da representação política moderna se processa sob a égide de uma

Estado de Direito, que incorpora os princípios da legalidade e legitimidade.

Afirma-se que um Estado de direito, na linha ideológica, instaura uma democracia

progressista, onde todos os direitos do homem devem ser protegidos, inclusive,

os direitos políticos. Ansart defende que essa ideologia refletida por qualquer

modelo de Estado encarrega-se da função geral e universalizante a toda ação e

aos empreendimentos políticos. A Constituição faz a opção por determinados

valores, característicos de uma ideologia, que não só se serve de princípio de

interpretação das normas e de todo ordenamento, como também apresenta um

programa de ação a ser partilhado por todo integrante de uma comunidade

política. Os modelos de Estado traduzem uma ou outra concepção ideológica que

particulariza os atos praticados pelo homem. Não é diferente no Estado

Democrático de Direito, que defende a conjuntura de direitos civis e políticos

cominados com os direitos econômicos, sociais e culturais, somados aos direitos

da coletividade, configurando-se um verdadeiro Estado de Direitos.

6) Na evolução histórica do Estado pode-se aquilatar as principais contribuições dos

outros modelos de Estado, desenvolvidos em diferentes épocas históricas do

Ocidente e que guarneceram o Estado Contemporâneo de inúmeras estruturas

para o aprimoramento do Poder do Estado. Ao contrário do que defende alguns

publicistas de que Representação Política só existiu a partir da modemidade do

Estado, ou seja, depois de definido o Contrato Social, foi ela detectável no

primeiro modelo de Estado - No Estado Antigo - de natureza unitária e de cunho

religioso. Foram dois os esplendores, a "Polis" Grega e as "Civitas Romana".

Ambas deixaram legados importantíssimos para a forma de organização política
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apresentou uma experiência política jamais vista na historia da humanidade - A

democracia direta; a outra, não com menos pompa, brindou com o seu exemplo
de República.

7) Na Idade Média houve uma quase despersonificação do Estado. São três os
fatores considerados marcos decisivos para cultura humanista ocidental.

Primeiro, a invasão dos bárbaros germânicos que pôs fim ao Império Romano,

exterminando toda herança da legalidade a, por desconhecer como forma de

organização social a necessidade de um poder central - implantaram o

Feudalismo. Por conseguinte, a ausência de um poder central formal co ibuiu

para que a distribuição da justiça fosse com base na eqüidade, fundame ada
em valores humanistas, pois apesar de os bárbaros serem violentos a o a de

dominar territórios e conquistar novas civilizações, tinham muito mais a ação e

homem que a cultura ocidental, tanto que Montesquieu atribui a es e a o o

germe das democracias ocidentais. O último fator, e com certeza o ais
revolucionário, foi a vinda de Jesus Cristo. O Cristianismo contri co o
laicismo da religião com o Direito e o Estado, colocando Deus aci a e as as

coisas terrenas, proporcionando um campo livre para as mais variadas as de

expressão. Cristo trouxe, ainda, a mensagem de amor em todos os í eis de

manifestação, principalmente o amor ao próximo, implantando o i eal de
solidariedade e fraternidade.

8) A Idade Moderna possui três fases dimensionadas por diferentes modelos de

Estado: O Absolutismo, caracterizado pela unificação do poder, que revalidou a
unidade e a indivisibilidade do poder, apresentando noções de soberania; O
Estado Liberal revolucionário dos ideais contratualistas, não aceitou o poder

ilimitado nas mãos exclusivas dos soberanos. A concepção apontada por es e

modelo de Estado foi o. que se sujeitou ao Direito, sob a edição de uma

Constituição Formal que limita o poder estatal e declara direitos e garantias, civis

e políticas, fundamentais ao indivíduo. Criou vários dogmas apoiado na confiança

da sociedade burguesa que traduziu aquele estado geral de otimismo e

esperanças das faculdades de razão libertadora, produzindo o paradigma de

todos os Estados vindouros, a separação de poderes. O Estado Social surgiu
pela falência do outro modelo anterior de Estado, que declarativo de direitos,

153
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levou à bancarrota a Europa, gerando a falência do discurso. Assim, o novo

Estado de Direito surgiu dos ideais de justiça, igualdade e liberdade, guarneceu-
se dos primados de igualdade e solidariedade, estabelecendo os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais como suporte político. Olvidou das liberdades

individuais e por tais motivos, não houve como manter a estabilização desse

modelo de Estado.

9) O Estado contemporâneo, quer pelo Estado Liberal que separa os poderes e
garante as liberdades individuais, quer pelo Estado Social, que monopoliza

competências, atribuições e prerrogativas e é intervencionista, além de priorizar

os direitos sociais e econômicos, estabelecendo as igualdades sociais ambos,
forneceu elementos de formação ao novo Estado de Direito - O Estado
Democrático de Direito, elementos basilares para a sua democratização. Esse

Estado contemporâneo está fundado na legalidade e na legitimidade de que

gozam seus institutos e instituições.

10) A representação política tem uma adaptação aos mais variados regimes
políticos, mas as suas diversas variantes coadunam-se melhor com os

parâmetros fundamentais do regime democrático. Daí a prevalência desse

instituto com a concepção do Estado Democrático de Direito. A democracia
representativa desenvolvida em um Estado de Direito exprime o verdadeiro

espírito da legitimidade que devem ter as instituições políticas e a orientação da
organização da política. nacional, pautada na legalidade como mandamento

máximo - uma ordem constitucional. Os fundamentos do Estado Democrático e

de Direito propiciam um novo modelo representativo, agora, associado ao
método participativo - a democracia semidireta, um sistema híbrido, gerando um
equilíbrio de duas formas de democracia extremada, mas que não se excluem,
ao contrário, se completam. O que se evidencia nesta forma democrática é que

ela não se constitui somente do império da lei, mas também das vias que

autorizam a participação, esta, como forma de controle do poder políticos. A

representação política no regime democrático e no Estado de Direito ganha
contornos peculiares a sua forma de existência. Em primeiro lugar, o governo

representativo caracteriza-se pela representação dos cidadãos, por isso tem

necessariamente garantido a eles os direitos políticos, as liberdades cívicas,
além das igualdades materiais de existência do indivíduo, estabelecidas nas
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igualdades mínimas de direitos econômicos e sociais. Depois o poder que emana

do povo será exercido diretamente ou por meio de seus representantes eleitos,
ou pelas vias concebidas constitucionalmente que possibilitem a participação,
mediante o alcance do pluralismo político que apresenta uma diversidade de

idéias, etnias, opiniões, objetivando a construção de uma sociedade aberta a
todas as formas de manifestações dos antagonismos políticos. O Estado de

Direito para alcançar tamanha conjuntura, terá que se realizar nas máximas do
Estado Moderno: A Separação de Poderes; a República e a Federação.

11) A forma como se desenvolve a representação política no Estado de Direito é

mediante um mandato livre, autônomo e independente. O representante, embora

eleito em um determinado local, persegue os interesses da nação, que não são
os desejos locais do seu círculo eleitoral. Portanto, os representantes tanto são

autores para deliberar sobre emblemas de uma determinada sociedade,

utilizando a condição de ser livre e não estando adstrito a interesses particulares

dos grupos de eleitores, como também, são condicionados a encenar a vontade
geral, sendo neste instante atores da vontade popular, premissa da qual jamais
poderá se desvencilhar. Apesar de ter origem no mandato no Direito Civil, em

muito se distancia do instituto a que se assemelha, tendo características bem

singulares ao seu modo de existir: a) o mandatário representa a vontade geral; b)

o mandatário não tem vinculação com determinados eleitores; c) o mandatário
tem independência e absoluta autonomia; d) o mandato é de caráter geral; e) o
mandatário é irresponsável e o mandato é irrevoqável.

12) Na Democracia Representativa, muito embora haja a participação popular
indireta, periódica e formal, por vias das instituições eleitorais que visam a
disciplinar a participação do povo no processo de escolha de seus
representantes, no Estado 'de Direito as eleições apresentam institutos que

fornecem ao Sistema Representativo autenticidade, são eles: a soberania
popular; as eleições diretas, livres e periódicas; o sistema proporcional; o sufrágio

universal; os partidos políticos; e o pluralismo político.

13) O processo eleitoral inclui todas as fases de escolha dos que irão exercer a

representação política, desde a inscrição dos candidatos à proclamação dos

eleitos. A função eleitoral é um dos momentos de consagração da participação
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direta, principalmente conjugada com o sufrágio universal, tendo uma função

política e social de soberania popular na democracia representativa. No momento

em que a maior parte e a mais ampla parcela dos crdadãos escolhem os seus
representantes estão, direta e livremente, elegendo aqueles que irão gerir as

instituições governamentais do Estado. O ato de representar só advém com a

posse dos eleitos.

14) O Sistema Proporcional que possibilita a eleição para os órgãos representativos,
por meio do número de votos recebidos pelo partido ou legenda, através da

adoção dos critérios do coeficiente eleitoral e coeficiente partidário, mediante

uma matemática aritmética, que permite a pequenos partidos elegerem os seus

candidatos. Faz, desse modo, a inclusão das minorias, fornecendo não só as
opções ideológicas e partidárias ao eleitorado como viabilizando a cada corrente
de opinião um número proporcional as sua forças políticas. No sistema

representativo, a maior parte da parcela da população não exerce o poder

diretamente, a não ser nas hipóteses das vias diretas, porém a mais ampla e a
maior parte da parcela da população têm o direito de sufragar, de exercer o
direito público subjetivo que incide na escolha daqueles que irão representar o

poder político. É a expurgação do voto restrito afastando diferentemente a

limitação por critério de sexo, cor, classe social e capacidade intelectual. Os

partidos políticos são "toque de caixa" das democracias modernas por

organizarem a vontade popular, em torno de programas de governo, das
ideologias e das diversas opiniões que professem. A sua função é maior na

participação de um pleito eleitoral, pois são vetores de ressonância dos anseios

populares e devem escoar pelas vias políticas e jurídicas a defesa dos
interesses coletivos. O pluralismo político, que penetra tanto no ramo da
sociologia quanto da organização jurídica do estado, contrapõe- se a toda e

qualquer idéia de particularização do indivíduo com o poder, e mais, sedimenta
em uma cultura democrática o equilíbrio entre a representação política exercida

pelos órgãos representativos e a participação popular, quebrando as

estruturações do monopólio da representação da vontade geral, em que a

atividade legislativa está consignada nas mãos exclusivamente de

parlamentares.
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15) A democracia semidireta não se perfaz só da representação política com os

institutos que lhe fornecem autenticidade. Há, ainda, os institutos que

aperfeiçoam o sistema representativo, que são as vias diretas, quais sejam: o
Referendo, um tipo de consulta popular a posteriori à tramitação do Congresso

Nacional de um Projeto Legislativo, no qual o povo é consultado para confirmar

ou para rejeitar o projeto. A adoção constante do referendo interage e aproxima
os dois sistemas, pois supera os pontos extremados de cada um, porquanto a
conciliação da participação direta com a representação fortalece e avança o

regime democrático. O plebiscito é outra forma de consulta popular, só que a
I

priori a todo processo de elaboração e tramitação de uma determinada lei. Neste

caso, os eleitores decidem um questão política ou institucional sobre matéria de
relevância e de natureza constitucional. Constitui-se, de fato, em uma

autorização para que o legislativo proceda à tramitação de um projeto de lei. A

Iniciativa Popular é mais um expediente que viabiliza a participação do eleitorado

no poder, admitindo que o povo apresente projetos de lei ao legislativo, desde
que subscrito por um número de eleitores descriminado por lei. O Veto Popular
possui a sua especificidade e reside na possibilidade de o corpo eleitoral requer

a reprovação de uma determinada lei. Caracteriza-se pelo repúdio da maioria dos

eleitores participante. Por fim, o Recall é um direito de revogação, que não se

constitui uma espécie de mandato imperativo. É mais uma forma

excepcionallssirna de revogação do mandato político. Há um procedimento que
varia de acordo com o ordenamento positivo da cada Estado onde esse direito
está previsto. Na realidade, a sua adoção impõe um forma de manifestação

funcional do eleitorado, já que existe a implicação de sanção ao eleitor, a

hipótese de o mandatário que teve o mandato revogado ser novamente
submetido à eleição e ser reeleito.

16) A reforma política está incluída neste trabalho como forma de reflexão: Por que
uma democracia moderna como a brasileira, sob a égide de um Estado de Direito

e detentora de todos esses institutos não conseguiu, ainda, efetivar o seu

sistema representativo? Daí a necessidade de uma lúcida reforma política

revisando alguns aspectos deformadores tanto do processo eleitoral e partidário
quanto da consolidação das instituições políticas que estruturam a organização

do Estado. O projeto de Lei N.o 2679 de 2003, que dispõe da reforma política,
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em tramitação no Conçresso Nacional, e sob a Relatoria do Dep. Ronaldo

Caiado, altera a Lei N.o 4.737, de 15 de julho de 1995 (O código Eleitoral). A lei

N.o 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a Lei N°

9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), prevêem a correção de

imperfeições do sistema representativo. As soluções apontadas visam ao

fortalecimento dos partidos políticos, impedindo a proliferação de pequenos

partidos e do aluguel de legendas, modificam o sistema proporcional, impedindo

o voto personalíssimo e promovendo o voto de legenda em listas partidárias

preordenadas e fechadas, por conseqüência, a fidelidade partidária, que visa a

tolher as constantes trocas de partidos; a instituição de federações partidárias, o

funcionamento parlamentar como a cláusula de barreira.

17) Em todos os textos das Cartas Magnas no Brasil, ora fundamentada na

soberania nacional, ora na soberania popular, a representação esteve inserida.

Consoante este fato, percebe-se a sua importância na vida política brasileira. A

evolução constitucional implica no aprimoramento da Representação, que de

forma gradual aparece e se solidifica com o desenvolvimento histórico, cultural e

político do Brasil. Desse modo, são apresentadas as nuances históricas, as

similitudes entre as Constituições, desde a Constituição do Império de 1824, a

primeira da República, a Constituição de 1891. A Constituição de 1934, que

significou um novo processo republicano que pretendia a renovação institucional

do país, mas que não se sustentou por menos de três anos. A Constituição de

1937, que demarcou o Estado Novo com a implantação da Ditadura de Getúlio

Vargas. A Constituição de 1946 que representou o primeiro processo de

redemocratização do País, baseado na social-democracia. A Constituição de

1967, demarcada sorrateiramente por um "Golpe" Militar, e a Constituição de

1988, uma das melhores constituições democráticas da história do Brasil e que

veio como o segundo processo de redemocratização.

18) À luz do direito comparado analisou-se algumas Constituições de diversos

Estados e, por meio delas pôde-se perceber que todos de alguma maneira

adotam a técnica da Representação Política, apesar de nem todos observarem

os preceitos de um Estado Democrático de Direito. Um ou outro instituto sempre

acaba fugindo. Assim a monarquia parlamentar inglesa, que mesmo sem o texto

legal constitucional possui alguns documentos declaratórios de direitos
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embrionários da existência da Representação Política na Inglaterra; A República

Francesa; A República Federal da Alemanha; A República Presidencialista

Americana; A monarquia Parlamentar da Espanha.; A República Presidencialista

Cubana; A República Presidencialista Portuguesa; A República Presidencialista

Romena; A monarquia Parlamentar do Japão; A República Parlamentar da China

e a União Européia, todas têm nítida a Representação Política no seu contexto.



REFERÊNCIAS

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Teoria geral do estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2000.

ADOMEIT, Klaus. Filosofia do direito e do estado: filósofos da antigüidade. Porto
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000, v. I.

ALEMANHA. Constituição da República Federal - Alemanha. Rio de Janeiro:
Edições Trabalhistas, 2000.

ALENCAR, José. Sistema representativo. Brasília: Senado Federal, 1996.

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. Competências Na Constituição de 1988. São
Paulo: Atlas, 1991.

AMARAL, Roberto. A democracia representativa está morta; viva a democracia
representativa!. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago (Orgs.)
Direito constitucional. (Estudos em homenagem a Paulo Bonavides) São Paulo:
Malheiros, 2001.

ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos e poder. Tradução de Aurea Wissenberg
2. ed. Rio de Janeiro: Zarah, 1995.

AQUINO, São Tomás. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

ATALlBA, Geraldo. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais.
1985.

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 42. ed. São Paulo: Globo, 2001.

BALEEIRO, Aliomar. Constituições brasileiras, 1891. Brasília 2000. Senado
Federal/Centro de Estudos Estratégicos - CEE/MCT/Escola de Administração
Fazendária -ESAFIMF, v. 11.

BASTOS, Celso Ribeiro. A federação nas constituições brasileiras. Revista da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 16, p. 45-103, jun.
1988.

I

___ o Curso de teoria do estado e ciência política. São Paulo: Saraiva, 1986.



161

BEMFICA, Francisco Vani. Curso de teoria do estado: direito constitucional. 2. ed.
Rio de Janiero: Forense, 1995.

BENJAMIN, Constant. Princípios políticos constitucionais. Rio de Janeiro: Liber
Juris, 1989.

BíBLIA SAGRADA. 160. ed. São Paulo: Ave Maria, 2004.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de
Janeiro: Campus, 1992.

___ o Dicionário de política. Brasilia: Edunb, 1999, v. 2.

___ o Estado, governo e sociedade: para um teoria geral da política. 10. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2003.

___ o O futuro da democracia. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

BONAVIDES, Paulo. A crise brasileira. 2. ed. São Paulo: Forense, 1978.

___ o Ciência política. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.

___ o Do estado liberal ao estado social. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

___ o ANDRADE, Paes. História constitucional do Brasil. Brasília: Paz e Terra
Política, 1988.

BRASIL. Código Civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.

~_-:-. Coleção Constituição do Brasil e Constituições Estrangeiras. Brasília:
Senado Federal, 2001, v. I, 11e 111.

___ o Congresso Nacional. Proposta de Emenda n02679/2003. ReI. Ronaldo
Caiado. Comissão Especial de Reforma Política. Brasília, 2003.

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 5. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2003.

BURDEAU, Georges. A democracia: ensaio sintético. Tradução de Paulo Antônio
dos Anjos. Coleção Saber. 3. ed. São Paulo: Publicações Europa-America, 1975.

BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução da França. Tradução de Renato
Assumpção Farias et ai. Brasília: Edunb, 1982.

BURNS, Edward Mc Nall et aI. Historia da civilização ocidental. 36. ed. São Paulo:
Globo, 1995, v. 2. Constituição da República Federativa do Brasil - Quadro
Comparativo, Brasília: Senado Federal/Subsecetaria de Edições Técnicas, 1991.

CAGGIANO, Mônica. Corrupção e Financiamento de Campanhas Eleitorais. In:
ZILVETI, Fernando Aurélio; LOPES, Sílvia (Coords.). O regime democrático e a
questão da corrupção política. São Paulo: Atlas, 2004.



162

CÂNDIDO, Joel J. Direito eleitoral brasileiro. 11. ed. São Paulo: EDIPRO, 2002.

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra:. Almedina, 1993.

CASTRO, Honildo Amaral de Meio. Transparência e confiabilidade do processo
eleitoral. In: PARANÁ. Tribunal Eleitoral do Paraná. Paraná Eleitoral 53/54, qual
Reforma Política?Curitiba: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, 2004.

CEARÁ. Manual de legislação eleitoral e partidária. Fortaleza: Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Ceará, 2002.

CíCERO, Marco' Túlio. Da república. Tradução de Amador Cisneiros. Rio de
Janeiro. Tecnoprint, 1990.

COSTA, Maria Cristina Castilho. Democracia. 3. ed. Cademos de Educação
Política. São Paulo: Global,1989.

COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Martin Claret, 2004. (Série
Ouro).

CUBA. Constituição da República de Cuba. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas,
2000.

CUNHA. Femado Whitaker da. Representação política e poder. 2. ed. São Paulo:
Livraria Freitas Bastos, 1981.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.

___ o O futuro do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001.

DAVI O, René. O direito Inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

DEL VECCHIO, Georgio. Lições de filosofia do direito. Tradução de Antônio José
Brandão. 5. ed. Coimbra: Armênio Adado-Editor, 1979.

DíAZ, Elias. Estado de Derecho y sociedade democrática. Madrid: Taurus
Humanidades, 1994.

DREIFUSS, René Armand. A conquista do Estado: ação política, poder e golpe de
classes. Trad. Labóratorio de Tradução da Faculdade de Letras da UFMG, 1964.
Petrópolis: Vozes, 1981.

DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Tradução de Cristiano Monteiro
Oiticica. Rio de Janeiro: Zahah,1995.

ESPANHA. Constituição da Espanha. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 2000.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO. Disponível em: <http://W\NW6.senado.gov.
br/sicon/Executa>. Acesso em: 25 jun. 2005.

EUA. Constituição dos Estado Unidos da América. Rio de Janeiro: Edições
Trabalhistas, 2000.



163

EUROPA. Constituición para Europa - Tratado por ei que instituye uma:
convención europea. Luxemburgo, 20 de Junio de 2003.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 27. ed.
São Paulo: Saraiva, 2001.

___ o Democracia possível. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

___ o Estado de direito e constituição. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2004.

___ o O parlamentarismo. São Paulo: Saraiva, 1993.

FERREIRA, Pinto. Comentários à lei orgânica dos partidos políticos. São Paulo:
Saraiva, 1992.

FERREIRA, Waldemar. História do direito constitucional brasileiro. São Paulo:
Max Limonad, 1954.

FEU ROSA, Antônio José Miguel. Direito constitucional. 2. ed. atual. São Paulo:
Saraiva, 1999.

FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria geral do Estado. São Paulo: Atlas, 2001.

FRANÇA. Constituição da França. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 2000.

FRANCO, Adonso Arinos de Meio. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro:
Forense, 1960, v. 11.

___ o Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & senzala. 35. ed. Rio de Janeiro/São Paulo:
Record, 1998.

GOULART, Clovis de Souto. Formas e sistemas de governo: uma alternativa para
a democracia. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1995.

GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito público moderno.
São Paulo: Martins Fontes, 1999.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos
fundamentais. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999.

GUEVARA, Che. Revolução cubana: Che Guevara obras completas. 5. ed. São
Paulo: Populares,1985, v. I.

HABERMAS, Jürqen. direito e democracia: entre a facticidade e validade.
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I
e v. I. '

HAMILTON, Alexander; MADlSON, James; JAY, Jonh. O federalista. Tradução de
Heitor Almeida Herrera. Brasília: Universidade de Brasília, 1984.



164

HANS, Georg Gadamer. Pensamento humano: verdade e método I - Traços
Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica. 6. ed. São Paulo: Vozes, 2004.

HEGEL, G.F.W. Encyclopédia das sciencias philosophicas: em' compêndio 111 --
Philosophia do Espírito. Tradução de Livio Xavier. São Paulo: Impressora Comercial,
1986.

HESSE, Korand. Força nonnativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira
Mendes. Rio de Janeiro: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991.

HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza
da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 1999.

HOLANDA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua
portuguesa. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: Nova Fronteira, 2000.

HUSSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 5. ed. São
Paulo: LTR, 2004.

JAPÃO. Constituições do Japão e da Grã-Betanha. Rio de Janeiro: Edições
Trabalhistas, 2002.

JOÃO PAULO SEGUNDO - o Papa. Carta encíclica solicitudo rei socialis. 5. ed.
São Paulo: Paulinas, 2000.

JOÃO XXIII - O Papa. Carta encíclica: mater et magistra. 11. ed. São Paulo:
Paulinas, 2000.

KANT, Immanuel. A filosofia do direito. Tradução de Eugênio ímaz. México: Fondo
de Cultura Econômica, 1987. (Coleccion Popular).

KARPEN, Ulrich. La ilmportância dei marco Jurídico para el desarollo democrático.
In: . Contribuicines 1/93. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung, 1993.

KELSEN, Hans. Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000a.

___ o Teroia geral do estado e do direito. Tradução de Luis Carlos Borges. 3.
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000b.

LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2001.

LEÃO XIII - O Papa. Carta encíclica rerum novarum. 12. ed. São Paulo: Paulinas,
2000.

LlPSON, Leslie. A civilização democrática. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de
Janeiro: Zahar, 1995, v. I.

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo civil. São Paulo: Martins Fontes,
2002.



165

LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de Ia Constitución. Tradução de Alfredo Gallego
Anabitarte. Barcelona: Ariel Derecho, 1986.

LUFT, Celso Pedro. Pequeno dicionário da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo:
Sciopione,1984.

MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Trad. Maria Júlia Goldwasser. São Paulo: Martins
Fontes, 1999.

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional. 14. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002, v. 1.

MELLO, Leonel Itaussu A. História moderna e contemporânea. 2. ed. São Paulo:
Scipione, 1988.

MELO, Mônica. Direitos políticos de participação e controle popular no regime
republicano presidencialista brasileiro: o plebiscito e o referencum. Revista da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo,' n. 28, p. 332-349, dez.
1993.

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: estrutura constitucional do
estado. 2. ed. rev. Coimbra: Coimbra, 1995. T. 111.

MICELI, Paulo. As revoluções burguesas. São Paulo: Atual, 199"1.

MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo: clássicos da
democracia. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo: IBRASA, 1997.

___ o Manual de direito constitucional:direitos fundamentais. 2. ed., revista.
Coimbra: Coirnbra, 1998. T. IV.

___ o Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

MIRANDA, Rosa Felipe Augusto de. Justiça e autoritarismo. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1985.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Tradução de Cristina
Muracho. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

MORAES, Filomeno. A propósito da reforma política. Jornal da Associação dos
Procuradores do Estado do Ceará - APECE Notícias, Fortaleza, jun. 2003.

___ o A proposta de reeleição. In:
Fortaleza: UFC, 1998.

___ o A construção democrática.

___ o Separação de poderes no Brasil, pós-88: princípio constitucional e praxis
polítiica. In: SOUSA NETO, Cláudio Pereira de, et ai. Teoria da constituição. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003.



166

MOMES, Alexandre de. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas,
2004.

MORAES, Alexandre de (Org.). Constituição da República Federativa do Brasil.
São Paulo: Atlas, 2005.

MORAES, Alexandre de. Reforma política do estado e democratização. Revista
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 51, n. 52, p. 103-
133, dez. 1999.

MORRIS, Clarence. (Org.). Os grandes filósofos do direito. Tradução de Reinaldo
Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

MÜLLER, Friedrich. Quem é povo?: a questão fundamental da democrácia. 3. ed.
São Paulo: Max Limonad, 2003.

PAUPÉRIO, A. Machado. A filosofia do direito e do estado e suas maiores
correntes: síntese didática. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980.

NOGUEIRA, Octaciano. Constituições brasileiras, 1824. Brasília: Senado
Federal/Centro de Estudos Estratégicos - CEE/MCT/Escola de Administração
Fazendária -ESAF/MF, 2000, v. I.

NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do estado do direito: do estado
de direito liberal ao estado social e democrático de direito. Coimbra: Boletim da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1987.

NUNES, Luiz Antônio. A lei, o poder e os regimes democráticos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1991.

ORWERLL, George. A revolução dos bichos. Tradução de Heitor Aquino Ferreiro.
São Paulo: Globo, 2003.

___ o Dicionário do povo. Brasília: Edunb, 2000.

___ o Teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva, 1994.

PENA, J.B. Damasco. História geral. São Paulo: Nacional, 1974.

PITKIN, Hanna Fenichel. The concept of representation. Berkeley and Los
Angeles: Univertity of California Press, 1967.

POLETTI, Ronaldo. Constituições Brasileiras, 1934. Brasília: Senado
Federal/Centro de Estudos Estratégicos - CEE/MCT/Escola de Administração
Fazendária -ESAF/MF, 2000, V. 111.

POLlCARPO JÚNIOR; BRASIL, Sandra. O candidato que morreu na praia. Revista
Veja, São Paulo, ano 31, n. 11, p. 24-25, mar. 1998.

PONTES FILHO, Valmir. Curso de direito fundamental de direito constitucional.
São Paulo: Dialética, 2001.



167

PORTO, Walter Costa. Constituições Brasileiras, 1937. Brasília: Senado
Federal/Centro de Estudos Estratégicos - CEE/MCT/Escola de Administração
Fazendária -ESAF/MF, 2000, v. IV.

PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Rio de Janeiro: Edições
Trabalhistas, 2000.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 362/2005, de autoria do Deputado
Benedito Dias, do Partido Progressista do Estado do Amapá. Disponível em:
<http://WMV.2.camara.gov.br/preposições>. Acesso em: 16 abro 2005

REALE, Miguel. Constituinte e participação popular. São Paulo: Saraiva, 1986.

___ oFilosofia e teoria política: ensaios. São Paulo: Saraiva, 2003.

___ oObras políticas: 1a fase -1931-1937. Brasília: Brasília, 1988.

___ oTeoria do direito e do estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

RIBEIRO, Fávila. Constituinte e participação popular. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
1986.

ROBERTS, J.M. O livro de ouro da história do mundo: da pré-história à idade
contemporânea. Tradução de Laura Alves e Aurélio Rabello. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2000.

RODEE, Carlton Clymer et ai. Introdução à ciência política. Tradução de Marco
Aurélio de Moura Matos. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1977.

RODRIGUES, Rui Martinho. Príncipe, lobo, homem comum: análise das idéias de
Maquiavel, Hobbes, e Locke. Fortaleza: UFC Casa José de Alencar, Programa
Editorial, 1997.

ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. Tradução de Maria
Helena Diniz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.

ROMÊNIA. Constitutia României. Romênia: Tempys dacoromania comterra, 2003.

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social: ciências sociais & filosofia. trad.
Mareio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. 7. ed. São Paulo: Hemus, 1995.

RUAS, Luis Eduardo Mergulhão. A Democracia na Revolução Cubana. Disponível
em: <htt//ramsigma.org/2001/novembro/diaL001.num>. Acesso em: 21, mar. 2005.

SALVATTI NETO, Pedro. Curso de teoria do estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
1982.

SARTORI, Giovanni. Teoria democratica. Portugal: Fundo Cultural, 1994.



168

SCAFF, Fernando Facury. Constituição e Democracia. São Paulo: Max Limonad,
2001.

SEVCENKO, Nicolau. O renascimento. 6. ed. São Paulo: Unicamp, 1988.

SIEYÉS, Emmanuel Joseph. A constituição burguesa: qu'est-ce que le tiers état?
Trad. Aurélio Wander Bastos. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1988. I

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo
Ma/heiros, 2001.

SIQUEIRA, Marcelo. Cartas constitucionais: império, república' & autoritarismo.
Rio de Janeiro: Renovar, 1967.

SOARES, Mario Lúcio Quintão. Teoria do estado. Belo Horizonte: Dei Rey, 2001.

SOARES, Paulo Henrique. Reeleição e estado democrático de direito. Revista de
Informação Legislativa - Reforma Política, Brasília, ano 41, n. 161, p. 203-268,
jan./mar. 2004, '

SOUSA FILHO, Oscar d'Alva. Polis grega & praxis política. 3. ed. Fortaleza: ABC,
2003.

SPINOZA, B. de. Tratado político. Tradução de José Pérez. São Paulo: Cultura
Moderna, 1995.

TABOSA, Agerson. Da representação política na antigüidade clássica. Fortaleza.
Imprensa Universitária - UFC, 1981.

___ o Direito romano. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 1999.

___ o Teoria geral do Estado. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2002.

TELLES JÚNIOR, Goffredo Telles. O povo e o poder: conselho de planejamento
nacional. São Paulo: Malheiros, 2003.

TOCQUEVILLE, Allexis de. A democracia na América. Tradução de Eduardo
Bràndâo. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

UNGER, Roberto Mangabeira. A segunda via: presente e futuro do Brasil. São
Paulo: Boitempo, 2001.

URSS. Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rio de Janeiro:
Edições Trabalhistas, 2000.

VASCONCELOS, Arnaldo. Direito, humanismo e democracia. São Paulo.
Malheiros, 1998.

VIANNA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. São Paulo: Itatiaia, 1967, v. I.



169

VOL TAIRE. [FRANÇOIS, Marie Arouet]. Dicionário filosófico. São Paulo: Martin
Claret, 2002. (Série Ouro).

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política. 10. ed. São Paulo: Ática, 1998,
v. I. (Série Fundamentos).

WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia. estado e direito. 2. ed. rev. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 1995.



ANEXOS



_ anzaçao do texto integrar Página 1 de 3

Senado Federai
Subsecretaria de Informações

LEI N° 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998.

Regulamenta a execução do disposto 'nos incisos I, /I e 11/do en. 14 da Constituição Federal.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, nos termos desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante:

I - plebiscito;

li - referendo;

111 - iniciativa popular.
~ I

Art. 2° Plebiscito e referendo são consultas formulares ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.

§ 1° O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

§ 2° o referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a
respectiva ratificação ou rejeição.

Art. 3° Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo,
e no caso do § 3° do art. 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante
decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que 'compõe qualquer das Casas do
Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei.

§ 1° Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no
caput, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas do Congresso
Nacional.

Art. 4° A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros,
ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente
interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados e do
Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas.

§ 2° A Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo
anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembléias Legislativas.

I

§ 3° Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão,
sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacipnal os detalhamentos técnicos
concernentes aos aspectos administrativos, financeiros sociais e econômicos da área geopolítica afetada.

§ 4° O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a
que se refere o parágrafo anterior.
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§ 1° O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto.

Art. 5° O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios,
será convocado pela Assembléia legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6° Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual
e com a lei Orgânica.

Art. 7° Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4° e 5° entende-se por população diretamente
interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento;
em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o
acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da
população consultada.

Art. 8° Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral,
a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição:

I - fixar a data da consulta popular;

11- tornar pública a cédula respectiva;

111- expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo;

IV - assegurar a gratuidade nos meios de comunicação de massa concessionários de serviço público, aos
partidos poHticos a às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em
questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta.

Art. 9° Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas
seja proclamado.

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente lei, será considerado aprovado ou
rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

, Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira direta com a consulta popular.

Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do Regimento Comum
do Congresso Nacional.

Art. 13. 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.

§ 2° O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara
dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica
legislativa ou de redação.

Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas no art. 13 e
respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular, consoante as normas do Regimento Interno.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
I
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Bt'asília, 18 de novembro de 1998; 1770 da Independência e 1100 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros
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Senado Federal
Subsecretaria de Informações

lEI N° 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.

Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I

DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS

Art. 1° O Sistema Nacional de Armas - Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da
Policia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Art. 2° Ao Sinarm compete:

I - identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;

11 - cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;

111 - cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia
Federal;

IV - cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências
suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de
segurança privada e de transporte de valores;

V - identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo;

VI - integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;

VII - cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e
judiciais;

VIII - cadastrar os armeiros em atividade no Pais, bem como conceder licença para exercer a
atividade;

IX - cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores
autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;

X - cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de
microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo
fabricante;

XI - informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e
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autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado
para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e
Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

CAPíTULO 11

DO REGISTRO

Art. 3° É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.

Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na
forma do regulamento desta Lei.

Art. 4° Para adquirir arma 'de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva
necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de antecedentes criminais
fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial
ou a processo criminal;

11 - apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

111 - comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo,
atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

§ 1° O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos
anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta
autorização.

§ 2° A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma adquirida e
na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei.

§ 3° A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a
venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da
arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.

§ 4° A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por
essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas.

§ 5° A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas ffsicas somente
será efetivada mediante autorização do Sinarm.

§ 6° A expedição da autorização a que se refere o § 1° será concedida, ou recusada com a devida
fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado.

§ 7° O registro precário a que se refere o § 4° prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos I,
li e 111 deste artigo.

Art. 5° O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional,
autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou
domicflio, ou dependência desses, desde que seja ele o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou
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empresa.

§ 1° O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido
de autorização do Sinarm.

§ 2° Os requisitos de que tratam os incisos I, 11 e 111 do art. 4° deverão ser comprovados
periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na conformidade do estabelecido no regulamento
desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

§ 3° Os registros de propriedade, expedidos pelos órgãos estaduais, realizados até a data da
publicação desta Lei, deverão ser renovados mediante o pertinente registro federal no prazo máximo de 3
(três) anos.

CAPíTULO 11I

DO PORTE

Art. 6° E proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos
previstos em legislação própria e para:

I - os integrantes das Forças Armadas;

11 - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal;

111 - os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de
500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 250.000 (duzentos e
cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

V - os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de
Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI - os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição
Federal;

VII - os integrantes do quadro efetivo dos agentes e ~luardas prisionais, os integrantes das escoltas
de presos e as guardas portuárias;

VIII - as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta
Lei;

IX - para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades
esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que
couber, a legislação ambienta!.

§ 1° As pessoas previstas nos incisos I, 11, 111, V e VI deste artigo terão direito de portar arma de fogo
fornecida pela respectiva corporacão ou instituição, mesmo fora de serviço, na forma do, regulamento,
aplicando-se nos casos de armas de fogo de propriedade particular os dispositivos do regulamento desta
Lei.

§ 2° A autorização para o porte de arma de fogo dos integrantes das instituições descritas nos
incisos V, VI e VII está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 111 do art. 4°, nas
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condições estabelecidas no regula e o esta Lei.

§ 3° A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à
formação funcional de seus integran es em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de
mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 4° Os integrantes das Forças Armadas, das policias federais e estaduais e do Distrito Federal, bem
como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no art. 4°, ficam
dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, 11 e 111 do mesmo artigo, na forma do regulamento
desta Lei.

§ 5° Aos residentes em áreas rurais, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para
prover sua subsistência alimentar familiar, será autorizado, na forma prevista no regulamento desta Lei, o
porte de arma de fogo na categoria "caçador".

Art. 7° As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de
transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das
respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as
condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro
e a autorização de porte expedidos pela Policia Federal em nome da empresa.

§ 1° O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de
valores' responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais
sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Policia Federal
perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob
sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois de ocorrido o fato.

§ 2° A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação
comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4° desta Lei quanto aos empregados que
portarão arma de fogo.

§ 3° A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada
semestralmente junto ao Sinarm.

Art. 8° As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem
obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o
possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.

Art. 9° Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela
segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos
do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para
colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial
de tiro realizada no território nacional.

Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é
de competência da Policia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1° A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial
limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I - demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de
ameaça à sua integridade física;

11 - atender às exigências previstas no art. 4° desta Lei;
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III - apresentar docume tação e propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no
, órgão competente.

§ 2° A autorização de po e de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua
eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de
substâncias qufmicas ou alucinógenas.

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo desta Lei, pela
prestação de serviços relativos:

I - ao registro de arma de fogo;

11 - à renovação de registro de arma de fogo;

111 - à expedição de, segunda via de registro de arma de fogo;

IV - à expedição de porte federal de arma de fogo;

V - à renovação de porte de arma de fogo;

VI - à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1° Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do Sinarm, da
Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades.

§ 2° As taxas previstas neste artigo serão isentas para os proprietários de que trata o § 5° do art. 6°
e para os integrantes dos incisos I, li, 111, IV, V, VI e VII do art. 6°, nos limites do regulamento desta Lei.

CAPíTULO IV

DOS CRIMES E DAS PENAS

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta,
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou
empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Omissão de cautela

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que rnenor de 18 (dezoito) anos ou
pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja
de sua propriedade:

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de
segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polfcia
Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que
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estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda, que
gratuitam~nte, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver
registrada em nome do agente.

Disparo de arma de fogo

Art. 15. Disparar arma de fogo ou abonar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em
via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou
artefato;

11 - modificar as características de arma de fogo, de rorrna a torna-Ia equivalente a arma ae rogo ae
uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito
ou juiz;

111 - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,

IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V - vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou
explosivo a criança ou adolescente; e

VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição
ou explosivo.
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Comércio ilegal de anna de fogo

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar,
remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer
forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em
residência.

Trãfico internacional de arma de fogo
I

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer tltulo, de
arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo,
acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito.

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14,15,16,17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem
praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6°, 7° e 8° desta Lei.

Art. 21. Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória.

cAPírULOV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para
o cumprimento do disposto 'nesta Lei.

Art. 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais
produtos controlados, de usos proibidos, restritos ou permitidos será disciplinada em ato do Chefe do Poder
Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército.

§ 1° Todas as munições comercializadas no País deverão estar acondicionadas em embalagens
com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do
adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta Lei.

§ 2° Para os órgãos referidos no art. 6°, somente serão expedidas autorizações de compra de
munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta
Lei.

§ 3° As armas de fogo fabricadas a partir de 1 (um) ano da data de publicação desta Lei conterão
dispositivo intrinseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento
desta Lei, exclusive para os órgãos previstos no art. 6°.

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art, 2° desta Lei, compete ao Comando do
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Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio
de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo
de colecionadores, atiradores e caçadores.

Art. 25. Armas de fogo, acessórios ou munições apreendidos serão, após elaboração do laudo
pericial e sua juntada aos autos, encaminhados pelo juiz competente, quando não mais interessarem à
persecução penal, ao Comando do Exército, para destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas.

Parágrafo único. As armas de fogo apreendidas ou encontradas e que não constituam prova em
inquérito policial ou criminal deverão ser encaminhadas, no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade,
pela autoridade competente para destruição, vedada a cessão para qualquer pessoa ou instituição.

Art. 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos,
réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir.

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao
adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

Art. 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo
de uso restrito.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos Comandos Militares.

Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de fogo, ressalvados os
integrantes das entidades constantes dos incisos I, 11e 111do art. 6° desta Lei.

Art. 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90 (noventa) dias
após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 (noventa) dias
poderá renová-Ia, perante a Policia Federal, nas condições dos arts. 4°, 6° e 10 desta Lei, no prazo de 90
(noventa) dias após sua publicação, sem ônus para o requerente.

Art. 30. Os possuidores e proprietários de armas de fogo não registradas deverão, sob pena de
responsabilidade penal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei, solicitar o seu
registro apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação da origem licita da posse, pelos meios de
prova em direito admitidos.

Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a
qualquer tempo, entregá-Ias à Policia Federal, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento
desta Lei.

Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas de fogo não registradas poderão, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei, entregá-Ias à Policia Federal, mediante recibo e,
presumindo-se a boa-fé, poderão ser mdenizados, nos termos do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo e no art. 31, as armas recebidas constarão de
cadastro específico e, após a elaboração de laudo pericial, serão encaminhadas, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, ao Comando do Exército para destruição, sendo vedada sua utilização ou reaproveitamento para
qualquer fim.

Art. 33. Será aplicada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 300,000,00 (trezentos mil reais),
conforme especificar o regulamento desta Lei:
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I - à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que
deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição
sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança;

11 - à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda,
estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas.

Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração superior a 1000 (um mil)
pessoas, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de
pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5° da Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional
e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de
passageiros armados.

CAPíTULO VI

DISPOSIÇÓES FINAIS

Art. 35. E proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo
para as entidades previstas no art. 6° desta Lei.

§ 1° Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a
ser realizado em outubro de 2005.

§ 2° Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data
de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 36. É revogada a Lei n° 9.437, de 20 de fevereiro de 1997.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Thomaz Bastos

Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182° da lndependência e 115° da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

José Viegas Filho
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Anexo C: Projeto de Lei n. 2679, de 2003

(Da Comissão Especial de Reforma Política)



PROJE o DE LEI N° 2679, de 2003
(Da Comissão Especial de Reforma Política)

Dispõe sobre as pesquisas eLe i torais, o voto de
legenda em listas partidárias preordenadas, a
instituição de federações partidárias, o
funcionamento parlamentar, a propaganda
eleitoral, o financiamento de campanha e as
coligações partidári.as, alterando a Lei n ,°
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral),
a Lei n." 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei
dos Partidos Políticos) e a Lei n.o 9.504, de 30
de setembro de 1997 (Lei das Eleições).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as pes~isas elpitorais, n voto
de legenrla em lis.t as partidárias preordenadas, a i 11~t í tu í cão

de federações pa rt i dá ria s, o funcionamento parlamentar, a
propaganda eleitoral, o financiamento de campanha e as
coligações partidárias, alterando a Lei n i ? 4.737, de 15 de
julho de 1965 (Código Eleitoral), a Le i n. ° 9.096, de 19 de
setembro de 1995 (Lei dos Part idos Pol íticos) e a Lei n. °
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições)

Art. 2° Os artigos ediante enumerados da Lei n.o 4.737, de 15
de julho de 1965 (Código Eleitoral), passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art .105. (REVOGADO) .
Art. 107. Determina-se para cada partido ou federação o
quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o



número de votos vá idos dados sob a mesma legenda, desprezada
a fração. (NR)
Art. 108. Estarão eleitos tantos candidatos por partido ou
federação partidária quantos o respectivo quociente
partidário indicar, na ordem em que foram registrados. (NR)
Art .109 .

I - dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada
partido ou federação pelo número de lugares por eles obtidos,
mais um, cabendo ao partido ou federação que apresentar a
maior média um dos lugares a preencher;
I I - .

Parágrafo único. O preenchimento dos lugares com que cada
partido ou federação partidária for contemplado far-se-á
segundo a ordem em que seus candidatos forem registrados nas
respectivas listas. (NR)
Art. 110. (REVOGADO)
Art. 111. Se nenhum partido ou federação õlcançar o quociente
elei toral, proceder-se-á a nova eleição. (NR)
Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação
partidária ou da federação os candidatos não eleitos efetivos
das listas respectivas, na ordem em que foram registrados.
(NR)"

Art. 3° Fica acrescido, à Lei n.o 9.096, de 19 de setembro de
1995, o art. lI-A, com a seguinte redação:
"Art. 11-A Dois ou mais partidos polí ticos poderão reunir-se
em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo
registro perante o Tribunal Superior Elei toral, atuará como
se fosse uma única agremiação partidária, inclusive no
registro de candidatos e no funcionamento parlamentar, com a
garantia da preservação da identidade e da autonomia dos
partidos que a integrarem.



§ 1° A federação de partidos políticos deverá atender, no seu
conjunto, às exigências do art. 13, obedecidas as seguintes
regras para a sua criação:
I - só poderão integrar a federação os partidos com registro
definitivo no Tribunal Superior Eleitoral;
11 - os partidos reunidos em federação deverão permanecer a
ela filiados, no mínimo, por três anos;
III nenhuma federação poderá ser consti tuida nos quatro
meses anteriores às eleições.
§ 2° O descumprimento do disposto no § 1° deste artigo
acarretará ao partido a perda do funcionamento parlamentar.
§ 3° Na hi.pótese de desligamento de um ou mais partidos, a
federação continuará em funcionamento, até a eleição
seguinte, desde que nela permaneçam dois ou mais partidos.
§ 4° O pedido de registro de federação de partidos deverá ser
encaminhado ao Tribunal Superior E'lei toral acompanhado dos
seguintes documentos:
I - cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos
dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos
integrantes da federação;
11 cópia do programa e estatuto comuns da federação
constituída;
111 ata da eleicão do órgão de direção nacional da
federação.
§ 5° O estatuto de que trata o inciso 11 do § 4° deste artigo
definirá as regras para composição da lista preordenada da
federação para as eLe i cõe s "proporcionais. (NR)"

Art. 4°. Os arts. 13, 39, 44 e 45 da Lei n. ° 9.096, de 1995,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 13. Tem direi to a funcionamento parlamentar I em todas
as Casas Legislativas para as quais tenha elegido



representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara
dos Deputados, obtenha o apoio de, no mínimo, dois por cento
dos votos apurados nacionalmente, não computados os brancos e
nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados e
eleja, pelo menos, um representante em cinco desses Estados.
(NR) ••••.••..•.•.••.•..••••••.....••..••......•..•.......

Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político
ou federação pode receber doações de pessoas físicas e
jurídicas para a constituição de seus fundos, sendo vedado
usá-los no financiamento de campanhas eleitorais. (NR)

Art. 44 ..••••.••...•.•.•••••••.••.•••.•••.••.•••••••••••

11 - na propaganda doutrinária e política, exceto no segundo
semestre dos anos em que houver eleição;
111 - no alistamento;
IV na criação e manutenção de insti tut o ou fundação de
pesquisa e de àoutrinação e educação polí tica, sendo esta
aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido,
dos quais, pelo menes, trinta por cento serão destinados às
instâncias partidárias dedicadas ao estímulo e crescimento da
participação política feminina .
. .. . .. . .. •. .. .. .. .. .. .. •. .. •. .. .. .. •. .. •. .. .. .. . •. •. .. .. •. .. •. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. •. .. .. .. .. .. •. •. •. •. •. •. •.

§ 4° É vedada a aplicação de recursos do Fundo Partidário em
campanhas eleitorais. (NR)
..........................................................................................................................
Art. 45 ..........••..•......•.....••.•••.•.. ' ..•.•.•.....•..••

IV promover e difundir a participação política das
mulheres, dedicando ao tema, pelo menos, vinte por cento do
tempo destinado à propaganda partidária gratuita.
................................ - . (NR)"



Art. 5°. Os dispositivos adiante enumerados da Lei n.o 9.504,
de 1997, passam a vigorar com seguinte redação:
"Art. 5° Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos
apenas os votos dados às legendas partidárias e às de
federações. (NR)
Art. 6° Poderão os partidos políticos e as
partidárias, dentro da mesma circunscrição,
coligação somente para a eleição majoritária.

federações
celebrar

§ 2° Na propaganda eléitoral, a
obrigatoriamente, sob sua denominação, as
os partidos que a integram, devendo
identificada por número próprio, diverso
identificar cada um dos partidos coligados.
§3° .

coligação usará,
legendas de todos
a coligação ser

dos usados para

11 - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito
pelos Presidentes dos partidos e federações coligados, por
seus Delegados, pela maioria dos membros dos respectivos
órgãos executivos de direção ou por representante da
coligação, na forma do inciso 111;
111 - os partidos e federações integrantes da coligação devem
de.s i qna r um representante, que terá atribuições equivalentes
às de Presidente de partido político, no trato dos interesses
e na representação da coligacão, no que se refere ao processo
eleitoral;
IV a coligação será representàda perante a Justiça
Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 111 ou por
delegados indicados pelos partidos ou federações que a
compõem, podendo nomear até:
..........................................................................................................................
§ 4° A deliberação sobre coligações caberá à convenção de



cada partido ou federação partidária, em âmbito nacional, nas
eleições presidenciais: em âmbito regional, quando se tratar
de eleição federal ou estadual; e, em âmbito municipal,
quando se tratar de eleição municipal, e será aprovada
conforme dispuserem seus estatutos;
§ 5° Na mesma oportunidade, serão estabelecidas as
candidaturas que caberão a cada partido ou federação. (NR)
..................................................................................................................
Art. 8° A escolha dos candidatos pelos partidos ou federações
e a definição da ordem em que serão registrados devem ser
feitas no período de 10 a 30 de junho do ano em que se
realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
§ 1° (REVOGADO) .
§ 3° Obedecido o disposto no § 4°, o partido ou a federação
organizará, em ãmbi to estadual, em convenção regional, pelo
voto secreto dos convencionais, uma lista partidária para a
eleição de Deputado Federal e outra para a de Deputado
Estadual, Distr ital ou de Terr itór io; ern convenção de àmbi t o
municipal, organizará uma lista partidária para a eleição de
Vereador.
§ 4° A ordem de precedência dos candidatos
partidária corresponderá à ordem decrescente dos
eles obtidos na convenção;
§ 5° Cada convencional disporá de três votos, sendo-lhe
permitido conferir mais de um voto ao mesmo candidato.
§- 6° Se no primeiro escrutínio não se lograr estabelecer a
ordem de precedência da totalidade dos candidatos inscritos,
os lugares remanescentes serão preenchidos em escrutínios
sucessivos, vedado conferir mais de um voto ao mesmo
candidato.

na lista
votos por



§ 7° No caso de ais de candidato obter a mesma votação, a
precedência será do .ais idoso.
§ 8° Do número de agas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou federação deverá reservar o mínimo de
trinta por cento e o máximo de setenta por cento para as
candidaturas de cada sexo.
§ 9° O estabelecimento da ordem de precedência dos candidatos
na lista de federação partidária obedecerá ao disposto no
respecti vo estatuto. (NR) .
Art. 10. Cada partido ou federação poderá registrar
candidatos em listas preordenadas ·para a Câmara dos
Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e
Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número
de lugares a preencher.
Parágrafo único. No caso de as convenções para a escolha de
candidatos não indicarem o némero máximo de candidatos
previsto neste artigo, o partido ou a federação poderá
preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do
piei to. (NR) .
Art. 12. (REVOGADO) .
Art. 15. Aos partidos e federações partidárias fica
assegurado o direi to de manter os números atribuídos à sua
legenda na eleição anterior.
§ 1° Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o
número identificador do partido ao qual estiverem filiados.
§ 2° Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias,
serão registrados com o número próprio da coligação, diverso
dos usados para identificar cada um dos partidos coligados.
(NR) .

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão reali zadas
sob a responsabilidade dos partidos e federações, e
financiadas na forma desta Lei.



§ 1° Em ano eleitoral, a lei orçamentária respectiva e seus
crédi tos adicionais incluirão dotação, em rubrica própria,
destinada ao financiamento de campanhas eleitorais, de valor
equivalente ao número de eleitores do País, multiplicado por
R$ 7,00 (sete reais), tomando-se por referência o eleitorado
existente em 31 de dezembro do ano anterior à elaboração da
lei orçamentária.
§ 2° A dotação de que trata este artigo deverá ser consignada
ao Tribunal Superior Eleitoral, no anexo da lei orçamentária
correspondente ao Poder Judiciário.
§ 3Q O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do
Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior
Eleitoral, até o dia 1° de maio do ano do pleito.
§ 4° O Tribunal Super ior Elei toral fará a distribuição dos
recursos aos órgãos de direção nacional dos partidos
po~íticos, dentro de dez dias, contados da data do depósito a
que se refere o § 3°, obedecidos os seguintes critérios:
r - um por cento, dividido iguali tariamente entre todos os
partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior
Eleitoral;
rr - quatorze por cento,
partidos e federações
Deputados;
rrr - oitenta e cinco por cento, divididos entre os partidos
e federações, proporcionalmente ao número de representantes
que elegeram, na última eleicão geral para a Câmara dos
Deputados.
§ 5° Os recursos destinados a cada partido ou federação
deverão aplicar-se de acordo com os seguintes critérios:
r - nas eleições presidenciais, federais e estaduais, quando
o partido ou a federação tiverem candidato próprio a
Presidente da República, os diretórios nacionais dos partidos

divididos igualitariamente ente os
com representação na Câmara dos



polí ticos e a direção nacional de cada federação reservarão
trinta por cento dos recursos para sua administração direta;
11 - se o partido ou federação não tiver candidato próprio a
Presidente da República, mesmo concorrendo em coligação, os
respectivos diretórios nacionais reservarão vinte por cento
dos recursos para sua administração diretai
111 nas hipóteses dos incisos I e 11, os diretórios
nacionais dos partidos ou federaçôes distribuirão os recursos
restantes aos diretórios regionais, sendo:
a) metade na proporção do número de eleitores de cada Estado,
do Distrito Federal e de cada Território; e
metade na proporção das bancadas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, que o partido ou federação elegeu
para a Câmara dos Deputados.
11 nas eleiçôes municipais, os diretórios nacionais dos
partidos polí ticos ou a direção nacional de cada federação
reservarão dez por cento dos recursos para sua administração
direta e distribuirão os noventa por cento restantes aos
diretórios regionais, conforme critérios estabelecidos nas
alíneas a e b do inciso I.
111 - dos recursos recebidos pelos diretórios regionais, dez
por cento serão reservados para a sua administração direta e
os noventa por cento restantes serão distribuídos aos
diretórios municipais, sendo:
metade na proporção do número de eleitores do município; e
metade na proporção do número de vereadores eleitos pelo
partido político ou federação, no município, em relação ao·
total de vereadores eleitos pelo partido político ou
federação no Estado. (NR)
Art. 18 (REVOGADO)
Art. 19. Até dez dias após a escolha de seus candidatos em
convenção, o partido, coligação ou federação partidária



constituirá comitês financeiros, com a finalidade
administrar os recursos de que trata o art. 17. (NR)
Art. 20. O partido, coligação ou federação partidária fará a
administração financeira de cada campanha, usando unicamente
os recursos orçamentários previstos nesta Lei, e fará a
prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, aos
Tribunais Regionais Eleitorais ou aos Juizes Eleitorais,
conforme a circunscrição do pleito.
§ 1° Fica vedado, em campanhas eleitorais, o uso de recursos
em dinheiro, ou estimáveis em dinheiro,
partidos e federações partidárias e de
j ur i d í cas .
§ 2° Os partidos políticos, as coligações e as federações
partidárias deverão apresentar:
I quarenta e cinco dias anteriores à data da eleição, a
primeira prestação de contas dos recursos usados na campanha
até o momento da declaração; e
11 até dez dias após a data de realização do pleito, a
prestação de contas complementar, relativa aos recursos
despendidos posteriormente à primeira declaração até o fim da
campanha. (NR)
Art. 21. (REVOGADO)
Art. 22. É obrigatório para o partido, coligação e federação
partidária abrir conta bancária específica para registrar
todo o movimento financeiro das campanhas.
§ 1° Os bancos são obrigados a aceitar o pedido de abertura
de conta destinada à mevimentação financeira de campanha,
sendo-lhes vedado condicioná-1a a depósito mínimo .

de

provenientes dos
pessoas físicas e

................................................." (NR)
Art. 23 (Revogado)
Art. 24. É vedado a partido,
e candidato receber, direta

coligação, federação partidária
ou indiretamente, recursos em



dinheiro ou estimáveis em dinheiro, inclusive através de
publicidade de qualquer espécie, além dos previstos nesta
Lei.
§ 1° A doação de pessoa física para campanhas eleitorais
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia doada.
§ 2° A pessoa jurídica que descumprir o disposto neste artigo
estará sujeita ao pagamento de multa no valor de cinco a dez
vezes a quantia doada e à proibição de participar de
licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público pelo período de cinco anos, por determinação da
Justiça Eleitoral, em processo no qual sej a assegura,da ampla
defesa.
§ 3° O partido ou federação que infringir o disposto neste
artigo estará sujeito a multa no valor de três vezes o valor
recebido em doação.
§ 4 ° Nas eleições maj ori tárias, o candidato que infringir o
disposto neste artigo estará sujei to à cassação do registro
ou do diploma, se este já houver sido expedido.
§ 5° Nas eleições proporcionais, observar-se-á o seguinte:
1 - comprovada a responsabilidade do candidato, aplicar-se-
lhe-ão as mesmas punições previstas no § 4° oeste artigo, sem
prejuízo de responsabilização por abuso de podersua
econõmico, conforme as penas cominadas no art. 23, inciso
111, da Lei n.o 8.884, de 11 de junho de 1994;
11 - comprovada a responsabilidade do partido ou federação,
independentemente da aplicação da multa prevista no § 3° I

serão cassados o registro da lista partidária ou os diplomas
dos candidatos, se já expedidos.
§ 6° Na hipótese de cassação de registro da lista partidária

Iou de federação, os votos que lhes foram atribuídos serão



nulos, devendo a Justiça Eleitoral proceder a novo cálculo
dos quocientes elei toral e partidário. (NR)
Ar,t.25. O partido ou federação que descumprir as normas
referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas
nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os
candidatos beneficiários por abuso do poder econômico. (NR)
Art. 25-A A fiscalização de abuso do poder econômico, no
curso da campanha, será exercida por uma comissão instituída
pela Justiça Eleitoral, em cada circunscrição.
§ 1° A composição, atribuições e funcionamento da comissão
serão disciplinados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2° Entre os membros da comissão constarão os representantes
dos partidos, federações, coligações e outros que a .Iust ica
Eleitoral considerar necessários.
§ 3° Por solicitação da comissão, o órgão competente da
Justiça Eleitoral poderá, liminarmente, determinar a
suspensão da campanha do candidato ou da lista, nas hipóteses
previstas nos §§ 4C e 5° do art. 24, pelo prazo máximo de
cinco dias, assegurada ampla defesa.

Art .27 (REVOGADO) .
Art. 33 .
IV - plano amostral e quotas a serem usadas com respe ito a
sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física
de realização do trabalho; intervalo de confiança e margem de
erro máximo admissível; informações sobre base de dados usada
para a confecção da amostra, a saber: proveniência (censo,
pesquisa por amostragem, ou outra modalidade) I entidade que
produziu e o ano de coleta dos dados;

(NR)



Art. 33-A. As entidades e empresas especificadas no art. 33
são obrigadas, a cada pesquisa, a depositar, na Justiça
Eleitoral, até quarenta e oito horas após a divulgacão dos
resultados, as seguintes informações:
o percentual de entrevistas obtido em cada combinação de
atributos ou valores das variáveis usadas para estratificação
da amostra, tais como idade, sexo escolaridade e nível
sócio econômico dos entrevistados;
para pesquisas de âmbito nacional, o perfil, por Estado, da
amostra usada, com as informações da alínea a, complementadas
com a relação nominal dos municípios sorteados e o número de
entrevistas realizadas em cada um;
para pesquisas de âmbito estadual, a relação nominal dos
municípios sorteados, número de entrevistas realizadas e
número de pontos de coleta de dados usados em cada um deles;
para pesquisas de âmbito municipal, número e localização dos
pontos de coleta de dados usados, número de entrevistas
efetuadas em cada um, e processo de selecão desses pontos;
para as pesquisas de "boca de urna", além das infor acões
objeto dos itens anteriores, a distribuição das entrevistas
por horários no dia da eleição, com especificação de quantas
entrevistas foram feitas em cada horário, a partir do começo
da votação, até o úl timo horário, quais as zonas e seções
eleitorais sorteadas, qual o número de entrevistas por zonas
e seções eleitorais e, se houver quotas, a sua especificação
por horários, zonas e secões eleitorais.
Parágrafo único. O arquivo eletrônico com os dados obtidos
pela aplicação do questionário completo registrado deverá ser
depositado, até quarenta e oito horas após a divulgaçào dos
dados da pesquisa, nos órgãos da Justiça Eleitoral
mencionados no § lOdo art. 33, e ser de imediato posto à



disposição, para consulta, dos partidos,
federações com candidatos ao pleito.

coligações e

Art. 39 .
§ 4° A realização de comício é permitida no horário
compreendido entre as oito horas e as vinte e quatro horasi

espetáculos do tipo "showmíc:i.o" e apresentações de natureza
similar, que usem de artifícios visuais ou da participação de
músicos, artistas e profissionais dos meios de comunicação de
massa são permi tidos desde que, para efei to de prestacão de
contas, sejam contabilizados a. preço de mercado, ainda que
prestados graciosamente.

111 quarenta por cento, entre os
partidárias que tenham
Estadual ou Distritali
IV nas eleições municipais, metade
federações partidárias e coligações que

candidatos
part idos e federações
a Deputado Federal,

§ 6° Os infratores do disposto no § 4° estão sujeitos a multa
equivalente ao dobro do que foi recebido ou estipulado, e o
candidato, partido ou federação, a cassação do respectivo
registro. (NR)

Art.42

§2 ° .
I trinta por cento, entre os partidos, federações
partidárias e coligações que tenham candidato a Presidente da
Repúblicai
II trinta por cen to, . entre os part idos, federações
partidárias e coligacões que tenham candidato a Governador e
a Senador;

entre os partidos,
tenham candidato a



#

Prefeito, e metade entre os partidos e federações que tenham
candidatos a Vereador.
............................................................................................................ ( R)

Art. 46. .• ,. '" .
11 nas eleicões proporcionais, os debates deverão ser
organizados de modo que assegurem a presença de número
equi valente de candidatos de todos os partidos e federações
partidárias a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em
mais de um dia.

(NR)

Art. 59 .
§ 2° (REVOGADO) .
Art. 60. (REVOGADO) .
Art. 83.
§ 2° Os candidatos a eleição majoritária serão identificados
pelo nome indicado no pedido de registro, pela sigla e pelo
número adotados pelo partido, coliqação ou federação a que
pertencem,
sorteio;

e deverão figurar na ordem determinada por

§ 3° Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a
cédula terá espaços para que o eleitor escreva a sigla ou o
número do partido ou da federação de sua preferência.
................................................................................................................ (NR)

Art. 85. (REVOGADO)
Art. 86. (REVOGADO)"

Art. 6° Os atuais detentores de mandato de Deputado Federal,
Estadual e Distrital que, até a véspera da convenção para
escolha de candidatos, fizerem comunicação por escrito, ao
órgão de direção regional, de sua intenção de concorrer ao
pleito, comporão a lista dos respectivos partidos ou
federações, na ordem decrescente dos votos obtidos nas



eleições de 2002, salvo deliberação em contrário do órgão
competente do partido.
§ 1° O ordenamento da lista a que se refere o caput obedecerá
aos seguintes critérios:
I - primeiramente, na ordem decrescente da votação obtida no
pleito de 2002, os candidatos originários, isto é, os eleitos
pelo próprio partido ou em coligação com este, os suplentes
efetivados e os suplentes que exerceram o mandato por, pelo
menos, seis meses até 31 de dezembro de 2003;

1

11 - a seguir, os candidatos que houverem mudado de legenda
partidária após o pleito de 2002, respeitada, igualmente, a
ordem da votação obtida.
§ 2° Na hipótese de o partido ou federação não dispor de
nenhum candidato originário, os candidatos oriundos de outros
partidos comporão sua lista pela ordem decrescente de suas
votações no pleito de 2002.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei visa a sanar alguns
problemas cruciais, de longa data apontados no sistema
eleitoral brasileiro, quais afetam nãoos apenas o

comportamento dos candidatos durante as campanhas, ôas também
os próprios têm,partidos políticos. Esses problemas
igualmente, profundos reflexos no funcionamento das Casas
Legislati vas, dos órgãos governamentais nos três níveis de
governo e, até mesmo, no relacionamento entre os Poderes.

Entre os problemas mencionados, que requerem soluções
mais urgentes, estão os seguintes:



a) A deturpação do sistema eleitoral causada pelas
coligações partidárias nas eleições proporcionaisi

b) a extrema personalização do voto nas eleições
proporcionais, da qual resulta o enfraquecimento das
agremiações partidáriasi

c) os crescentes custos das campanhas eleitorais, que
tornam o seu financiamento dependente do poder
econõmicoi

d) a excessiva fragmentação do quadro partidário;
e) as intensas migrações entre as legendas, cujas bancadas

no Legislativo oscilam substancialmente ao longo das
legislaturas.

Tais aspectos estão inter-relacionados e demandam,
portanto, tratamento conjunto, apesar de a disciplina legal
das matérias pertinentes ocorrer em diferentes diplomas.

O sistema eleitoral proporcional, adotado em nosso
país desde o Código Eleitoral de 1932, é praticado em
numerosas democracias contemporâneas, seja em forma pura,
seja combinado com o sistema majoritário, em escala
distrital, em sistemas mistos de várias modalidades, os quais
se têm difundido mundialmente nos últimos anos.

No sistema proporcional, a regra de conversão de
votos em cadeiras parlamentares estipula que se guarde a
proporcionalidade entre o tamanho da bancada que um partido
conquista e o número de votos por ele recebido. No Brasi 1,
essa proporcionalidade se faz dentro dos Estados, do Distrito
Federal e dos Terr itór ios. É usada a fórmula do "quociente
eleitoral", somente podendo ter representantes eleitos o
partido que conquistar votos que alcancem pelo menos um vez o
valor desse quociente.



A exigência não é atendida por mui tos partidos, os
quai s, para contorná-Ia, se coligam com outros, estratégia
que lhes permite superar a barreira do quociente. Os votos
dos partidos coligados se totalizam em nível de coligação e,
na atribuição das cadeiras, segue-se a ordem de votação
nominal dos candidatos, como se apenas de um partido se
tratasse.

A mecânica mencionada é habi tualmente ignorada pelo
eleitor, que sufraga um candidato, sem saber que o voto que a
ele confere pode, na verdade, vir a eleger candidato de outro
partido. Não raro, um candidato da agremiação ..maior na
coligação deixa de ser eleito, porque vem a ser preterido
pelo da agremiação menor. Esta, sem a coligação, não teria
alcançado o quociente.

A prática dilui as diferenças entre os partidos,
parecendo servir apenas de expediente para burlar a barreira

,
legal. Além disso, a não-permanência da coligação após o
pleito, trabalho legislativo, o caráteracentuano
oportunista e episódico da aliança.

Da perspectiva do elei tor comum, portanto, subtrai-se
inteligibilidade ao sistema e, no médio prazo, pode afetar-se
a própria legitimidade da representação.

Para corrigir tal distorção, estamos propondo o fim
das coligações nas eleiçóes proporcionais, em linha com
numerosos projetos de lei que têm tramitado tanto nesta Casa
quanto no Senado Federal, entre eles o PL n ? 1.562, de 1999
(PLS 178/99), de autoria do então Senador Sérgio Machado, Q
PL n° 669, de 1999, de autoria do Deputado Aloysio Nunes
Ferreira; PL nO 3.367, de 2000, do Deputado Ricardo Ferraço;
PL nO 7.048, de 2002, do Deputado Coriolano Sales.

Contudo, pequenas agremiações, de caráter histórico,
que legitimamente se propõem a difundir suas idéias e



princípios na vida política, reivindicam o direito de
subsistir corno tais. Com o fim das coligações, a fórmula das
federações, sobre a qual dispõe o projeto, permitirá aos
pequenos partidos contornar o obstáculo do quociente
eleitoral, desde qGe haja o compromisso, legalmente
estabelecido, de estabilidade da aliança pelo periodo mínimo
de três anos, pois funcionarão eles corno um só partido.

Outrossim, a união de partidos em federações
permitir-lhes-á satisfazer as exigências da Lei dos Partidos
no que respeita ao funcionamento parlamentar, urna vez que
seus votos são somados corno se de um único partido se
tratasse.

A idéia de federação foi lançada, inicialmente, no
Senado Federal, no PL nO 2.220, de 1999, de autoria do
Senador José Agripino (PLS nO 180/99), dentro do contexto do
voto proporcional vigente no País, que é o da lista aberta.
Visa a proposição contornar a exigência legal para o
funcionamento parlamentar contida no art. 13, da Lei nO
9.096, de 1995 (Lei dos Partidos) Nesta Casa, o Deputado
Virgílio Guimarães apresentou o PL nO 3.952/2000, instituindo
as federações partidá.:::-iasdestinadas a permi tir o registro
definitivo dos partidos dela integrantes.

Outro aspecto problemático do
brasileiro que acima apontamos reside na

sistema eleitoral
pe rsoria Lizaçào do

voto.
Urna característica da maioria das democracias que

adotam o si st ema elei toral proporcional é o vo to em listas
fechadas, ou seja, listas, definidas pelos partidos antes das
eleições, em que os candidatos vêm apresentados na seqüência
em que os partidos os querem eleitos. Após as eleições, se um
partido, em razão do "quociente partidário", tem direito, por
exemplo, a quinze cadeiras no Legislati vo, elas serão



ocupadas pelos quinze primeiros nomes da lista preordenada
oferecida aos eleitores.

No Brasil, optou-se por uma espécie rara de sistema
proporcional, a lista aberta, em que o voto é dado ao
candidato, não à legenda. Ainda que se permita o voto de
legenda, ele ainda é minoritário. t somado ao total de votos
conferidos aos candidatos, para ef ei to do cálculo do
quociente eleitoral.

O voto em candidato, em vez de em partido, tem sido
diagnosticado, de longa data, inclusive por eminentes líderes
políticos, como nocivo à disciplina e coesão partidárias. Na.
medida em que boa parcela de nossa representação polí tica
enfrenta o desafio eleitoral através de esforços e
estratégias individuais, inclusive no financiamento de
campanhas, certamente seu comportamento com relação ao
partido não terá as mesmas características que teria, caso o
partido fosse relevante para a escolha dos eleitores.

Como se vê, estamos diante do voto de legenda puro.
Em geral, na cédula de votacão, aparecem legenda partidária
e, a título de ilustração, os primeiros nomes da lista, nunca
a lista completa. Vota-se num partido, não num candidato.
Propostas no sentido de abandonarmos a votação em candidato
para a votação na lista partidária preordenada, seja em forma
pura, seja mista (no que a literatura chama sistemas de lista
flexível), têm sido apresentadas no Congresso: na Câmara, o
PL n ? 2887, de 2000, de autoria do Deputado João Paulo; o
Senado Federal aprovou o PL nO 3.428, de 2000 (PLS nO
300/99), de autoria do ex-Senador Roberto Requião, ao qual se
apensaram nesta Casa o PL nO 3.949/2000, de autoria do
Deputado Virgílio Guimarães, e o PL n? 992/2003, de autoria
do Deputado Bonifácio de Andrada.



Trata-se de uma opção política, no sentido de
reforçar as agremiações partidárias, dentro da visão de que,
em sociedades de massa, com gigantescos eleitorados, a
democracia representativa só funciona bem quando há partidos,
isto é, organizações intermediárias capazes de recrutar
líderes e militantes, fazer campanhas em torno de
plataformas, atuar disciplinadamente no Legislativo e,
conquistando o governo, levar adiante as políticas pelas
quais propugnaram. O funcionamento da democracia requer
interlocutores confiáveis e permanentes. Os partidos são tão
relevantes'na moldura política de um país quanto a existência
de um marco regulatório e jurídico estável o é para a sua
economia e sociedade.

Não há falar, com a introdução do voto em lista
partidária preordenada, em ofensa ao princípio do voto
direto, cláusula pétrea da Constituição. Voto direto
significa que o voto leva à apuração do resultado da eleição
sem decisão intermediária. Fica excluída, por exemplo, a
eleição por meio de delegados, num colégio eleitoral.-º
eleitor escolhe diretamente o partido, o que significa
escolher um grupo de candidatos organizados em lista, os
quais, eleitos na ordem em que nela se apresentam, vão
desempenhar sua função no parlamento.

Não é novidade ter optado nosso sistema
constitucional, faz muito, pela democracia por meio dos
partidos. Nossa Constituição dedica aos partidos políticos o
Capítulo V - "Dos Partidos Políticos" - do Título 11 - "Dos
Direitos e Garantias Fundamentais", além de exigir, entre as
condições de elegibilidade, a filiação partidária, na forma
da lei. Aos que argumentam que, com a sistemática ora
proposta, priva-se o elei torado de um direi to, que é o de
votar no candidato, na pessoa, obrigando-o a votar numa



coletividade, há que lembrar que, mesmo sob 2 forma atual de
voto em lista aberta, o elei tor não vota no uni verso de
concidadãos. Vota em candidatos filiados a partidos, por
estes selecionados previamente, colocados numa lista e assim
apresentados ao eleitorado. Houve, portanto, uma
intermediação, uma seleção prévia, feita pela agremiação, não
pelo elei tor, que não pode votar em quem qui ser, a seu bel-
prazer, senão apenas num grupo de pessoas designado pelo
partido.

Ademais, o voto de legenda é ínsito
proporcional, sendo adotado entre nós desde a
deste, jamais contestada a sua constitucionalidade.

A disposição contida no proj eto visa precisamente ao
reforço das entidades partidárias. A disciplina do
comportamento legislativo destas se obtém, quase sempre, não
como fruto da adesão de seus filiados a princípios ou
programas, que os levam a votar na mesma direção, mas sim da
busca, por eles, de vantagens individuais. Tampouco se pode
ignorar que, tal corno acontece na presente legislatura, em
virtude das intensas migrações entre as legendas, a
disciplina do partido num tempo 1 é a de uma entidade diversa
da que se apresenta em plenário nos tempos 2, 3, e assim por
diante, em virtude da mudança significativa de composição
partidária.

Tal situacão longe está de refletir a desejável
estabi 1idade ins titucional; retrata, antes, um ambiente
altamente instável, e provavelmente diminui o prest i.qi o das
instituições políticas, em particular o do Poder Legislativo,
perante a sociedade.

Com maior estabilidade do quadro partidário, podem os
partidos desempenhar uma crucial função, a de clari ficar,
para o elei torado, as questões em jogo na sociedade e as

ao sistema
introdução



propostas de cada grupo para lidar com elas. Os partidos
organi zados são capazes de fazer compromissos e cumpri -los,
de interagir responsavelmente uns com os outros nas
negociações no plano do Legislativo e na composição dos
governos de coalizão, que em nosso país são a forma habitual
de, exercício do Poder Executivo. Em suma, os partidos trazem
segurança à vida política e permitem a formação de
expectativas razoáveis sobre seus comportamentos futuros,
exigência da vida moderna para todos os agentes responsáveis
no âmbito público.

O atual sistema eleitoral não só é corrosivo para os
partidos, mas é também obstáculo à implantação do
financiamento público de campanhas eleitorais.

~ O problema do financiamento de partidos e

~í candidaturas é um dos maiores desafios que enfrentam as
democracias hodiernas. Em passado não muito distante, o
trabalho eleitoral era feito, em muitos países, com recurso à

militância, quase sempre em caráter voluntário. Em alguns
países, fazia-se a campanha de porta em porta e contato
direto com o eleitor. Os comícios tinham grande importância.
Crescentemente, os meios de comunicação de massa passaram a

'? substituir o antigo trabalho pessoal, sobretudo devido à

própria magnitude demográfico do eleitorado. As campanhas
mudaram radicalmente de feição, com a presença cada vez maior
da mídia.televisiva. As implicacões de custo foram imediatas.
Hoje em dia, as campanhas se tornaram caríssimas, o que leva
à necessidade de abundantes recursos financeiros, em geral
não disponíveis para partidos e candidatos.

A necessidade de recursos é suprida seja pelas
contribuições privadas, de cidadãos e,------- - - - - ~-~ -- _ .. sobretudo, de grandes
empresas, Em ambos
os casos, são maculadas a normalidade e a legi timidade das



_~~~çº~s. Na primeira situação, gera-se dependência __.9_a
represe_~!:..açãoC:?E1__~e~pei to aos seus financiadores, _c:. qu~_ não
é sadio para a vida democrática. Na segunda, co~figura-se uma
deturpação do princípio republicano, desigualando os
competidores e criando-se uma patrimonialização da coisa
pública em provei to de poucos. As demo::racias têm apelado,
por essa razão, para esquemas de financiamento público, que,
entre outras virtudes, possibilita a partidos e candidatos
sem acesso a fontes privadas competi~ em igualdade de
condição com os demais.

No entanto, o convívio entre financiamento público e
privado é problemático, porque não inibe a açãogo ..poder
econômico, razão pela qual optamos, neste projeto, pelo
financiamento público exclusivo.

O tema do financiamento público vem sendo tratado em
proposiçôes apresentadas nas duas Casas do Congresso: o PL nO
4.593, de 2001.- ._- _.- ._--- _.---- - .

(PLS n° 353/99), de autoria do ex-Senador
SéE~Jio_.._t1ª_chªº-ºL.ºPL n:: _Q.IJj~9!_ ,de autoria do Deputado
A~,!~i~ Nunes Fe rrei.ra , o PL n ? 83Q/9.9J. de autoria da ex-
Depu~ad~_._~~!_~__ça~.~.~~-,-..__.~__PL .__n 0 L_':llJ.1f)~_l de autoria do
Deputado Clementino Coelho, o PL n? 1.495/99, do Deputado
João Paulo, ~hJLo __~_~9._4.aLO..o-J.J:L~l?eputadoHaro1do Lima.

O financiamento público exclusivo é, porém,
incompatível com a sistemática atual do voto em lista aberta.
A campanha em bases individuais, peculiar a essa modalidade,
exigiria a divisão da dotação partidária pelos candidatos. Os
recursos se diluiriam e, certamente, teriam de ser
complementados com recursos de outras fontes, e o sistema
estaria comprometido. Com financiamento a partidos que
apresentam listas fechadas, a campanha eleitoral será da
agremiação como um todo. Os programas eleitorais, os
comícios, a propaganda, enfim, serão empreendimentos



partidários, devendo todos trabalhar pela causa comum. O
custo da campanha poderá diminuir sensi velmente e mais se
reforçará a legitimidade do processo político. Também a
fiscalização dos plei tos pela Justiça Elei toral tornar-se-á
muito mais simples, pois em vez de deparar-se ela com
milhares de prestações de conta, produzidas por milhares de
candidatos, examinará número reduzido delas, deum
responsabilidade os próprios partidos.

Não menos significativo em nossa vida política tem
sido o problema da fragmentação do quadro partidário, já
implicitamente quando tema dasfalamos domencionado
coligações nas eleições proporcionais. Diagnósticos de faz
alguns anos viam como extremamente negativa a proliferação de
legendas, propiciada por normas legais demasiado permissivas
para a criação de partidos.

Muitas democracias contemporâneas são
mul tipartidárias e parlamentares. Sua governabilidade não é
comprometida, porque os partidos se unem para a formação de
gabinetes, que procuram contemplar as várias agremiações com
pastas ministeriais. Na prática, portanto, os partidos se
aproximam, passando a funcionar em bloco, seja no governo,
seja na oposição.

Contudo, o mul tipartidarismo com presidencialismo é
mais problemático. São oportunas as conclusões de ambiciosa
pesquisa comparativa sobre as instituições políticas e o
desenvolvimento, que a seguir citamos:

Tem-se afirmado os sistemas presidencia~sserem

sobremodo instáveis quando seu sistema partidário é altamen e

I re'c i otiedo ( ... ) A ausência de um partido majori tário ( ... )

tem forte impacto sobre a estabilidade das democracias

presidenciais, instáveis quando nenhum partido con rola uma

maioria de assentos na câmara baixa. Já as perspecti vas de



sobrevivência das democracias parlamentares independem da
existência de um partido majoritário.

Na verdade, a maneira como o sistema presidencial
brasileiro procura superar a dificuldade da fragmentação
partidária, com a falta de um partido maior de sustentação
parlamentar, é mediante a construção de coalizões, tecidas
mediante forte cooptação individual de parlamentares, a qual,
o mais das vezes, é a responsável pelas intensas mudanças de
partido.

Para obter um quadro partidário menos fragmentado, as
democracias contemporâneas valem-se de alguns recursos. Um
deles é a adoção de uma regra de atribuição de cadeiras entre
os partidos, após as eleições, que pode favorecer os partidos
maiores (a fórmula d'Hondt, conhecida como "das maiores
médias", tem esse efeito). Outro recurso são as cláusulas de
desempenho, que fixam porcentagens mínimas do eleitorado para
que os partidos tenham representação parlamentar.

No Brasil, o art. 13 da Lei n ? 9.096/95 íLei dos

Partidos Políticos) dispõe que, para funcionamento
parlamentar, os partidos tenham alcançado pelo menos cinco
por cento dos votos apurados, distribuídos em, pelo menos, um
terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total
de cada um deles. Essa cláusula, atenuada por disposições
transi tórias de transição, entrará em vigor na eleição de
2006.

A existência de legendas pequ~na$, mas com
importância histórica, que se propõem a difundir suas idéias
e princípios, suscita uma importante questão para os esforços
de "engenharia política" destinados a estreitar o leque
partidário.

Até o momento, como salientado anteriormente, a
mecânica das coligacões tem dado sobrevi da a essas legendas.



No projeto ora apresentado, propõe-se a nova figura das
federações partidárias, para que desempenhem a mesma função
das coligações, sem os inconvenientes destas.

A disposição permanente do art. 13 da Lei dos
Partidos, diante da proibição das coligações nas eleições
proporcionais, parece-nos poder ser atenuada, sem concessão,
todavia, no que diz respeito ao caráter nacional dos
partidos, exigência da Constituição Federal (art. 17, I).

Além dos aspectos acima discutidos, outros problemas
se apresentam no sistema elei toral, com reflexos no sistema
político, que é possível corrigir. Outra deficiência de nossa
organização política é a baixa representação das mulheres. A
experiência internacional demonstra que um estímulo
consciente, no plano insti tucional, dessa representação tem
dado frutos, pelo que se recomenda a atenção ao problema na
presente reforma. Além de manter, na disposição relativa às
listas preordenadas, o percentual mínimo hoje assegurado a
cada sexo, o projeto também assegura, inspirando-se em
propostas apresentadas pela Deputada Luíza Erundina, trinta
por cento do total de recursos do Fundo Partidário destinados
à criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa
ou de doutrinação política, às instâncias partidárias
dedicadas ao estímulo e crescimento da participação política
feminina e pelo menos vinte por cento do tempo destinado à
propaganda partidária gratuita para promover e difundir a
participação política das mulheres.

Finalmente, o Proj eto contempla aperfeiçoamentos no
tocante às pesquisas eleitorais, no sentido de obter maior
transparência no seu uso durante as campanhas eleitorais.

A proposição ora apresentada resulta do cuidadoso
exame e aprovei tamento de inúmeras outras, oferecidas nas
duas Casas do Congresso Nacional, as quais versam sobre



alguns dos temas básicos de uma reforma política. É produto,
também, da audiência de renomados especialistas nos ternas
tratados que atenderam ao convi te da Comissão para discuti-
los conosco.

Mas, sem dúvida, foi essencial para construí-la a
incansável dedicação e competência de nosso Presi.derrte, o
Deputado Alexandre Cardoso, na condução dos trabalhos do
Colegiado, durante todos esses meses de seu .funcionamento.
Inestimável foi, ainda, a contribuição de nossos Pares, tanto
os membros dó Colegiado, como também outros ilustres colegas
interessados na reforma política, que, com sua presença
assídua e entusiasmo nas discussões, muito ajudaram a este
Relator na consolidação de um texto com os pontos mais
relevantes e urgentes da reforma política, suscetíveis de
tratamento articulado no plano infraconstitucional.

Na certeza de que o projeto constitui
decisivo para o aprimoramento de nossa democracia,
problemas cuja natureza exige soluções interligadas, contamos
com o apoio de nossos Pares para sua aprovação.

um passo
ao atacar

Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2003.
Deputado ALEXANDRE CARDOSO
Presidente


