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RESUMO

o presente trabalho trata da questão relativa à democracia e ao sufrágio,

ênfase à intricada discussão no sentido de saber se o voto obrigatório se compadece u não

com os princípios que imantam o pensamento democrático. Divide-se o estudo em duas

partes, perfazendo sete capítulos. A primeira parte - 10 ao 40 capítulos - cuida da

conceituação do regime democrático. A segunda, do sufrágio e de como ele deve ser encarado

sob o ponto de vista estritamente democrático. Nos primeiro e segundo capítulos, faz-se

uma clara opção pela democracia ao compará-Ia com outras formas de go erno, chamando a

atenção, especialmente, para os valores que ela cultua, sobretudo a liberdade, a igualdade, o

pluralismo e a tolerância com os que pensam e são diferentes. Em seguida, procura-se

diferenciar os termos sufrágio e voto, buscando precisar o conceito de cada um deles e a

natureza jurídica de que participam. Enfrenta-se, adiante, o difícil problema do alheamento

político, de que a abstenção nos pleitos eleitorais é apenas uma das facetas e a pira-se a

descortinar qual a solução que o regime democrático propõe para enfrentar es e tipo de

comportamento do cidadão. Põe-se à prova, no capítulo sexto, com fulcro em dados

empíricos catalogados junto a institutos e pessoas de credibilidade, o argumento de que a

compulsoriedade do voto empresta legitimidade ao poder. Fica definida, no início do capítulo

final, a abstenção e como esse assunto é tratado na legislação de diversos povos, nas Américas

e na Europa. Tais informações são comparadas com o caso brasileiro, a cuja história

constitucional faz-se uma breve visitação. O eleitor que só vai à seção eleitoral porque o voto

é obrigatório é estudado com a intenção de descobrir se ele apresenta alguma caracterí tica

importante que o tome diferente do eleitor espontâneo, aquele que afirma votar me mo na

hipótese de ser o voto facultativo. São discutidas as formas e as funções da repre entação

política, com o propósito de inferir se o voto obrigatório, em algum momento, fornece

subsídios para aprimorá-Ia. Ao final do último capítulo, intenta-se descobrir se exi te alguma

relação entre o dever de votar e a tendência à preservação das soluções política encontradas

no contexto social, ou seja, se a obrigatoriedade incentiva ou desencoraja a atitude

conservadora. Conclui-se que o voto obrigatório não tem nenhuma contribuição significativa

a oferecer à causa democrática.
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ABSTRACT

The present work regards democracy and suffrage, in which it is emphatically

discussed if the compulsory vote is capable of existing together in harmony with the

principles that come from the democratic spirit. The present study is di ided in two parts,

reaching a total of seven chapters.

The first part (chapters 1 to 4) deals with the concept of the democratic regime. The

second part regards the suffrage and the way ít must be seen from a strictl democratic point

of view. ln the first two chapters, democracy is chosen as the best regime compared to the

others, highlighting values praised by it, such as freedom, equality pluralism and the

tolerance toward those who are or think different.

Then, differing the expression "suffrage" from "vote" is intended determining their

concepts and their juridical nature. After, we face the matter of political alienation. ho e

abstention in elections represents one of its features, and finding a solution propo ed b the

democratic regime in order to deal with this kind of behavior of the citizen is aimed.

ln the sixth chapter, the argument that the compulsory vote gives legitimacy to po er is

put to test, having as basis empirical data provided by institutions with credibili . and reliable

people. ln the beginning of the final chapter, abstention is defined as well as ho . e eral

peoples' legislations deal with this subject, in Europe and in America. Such information is

compared to the Brazilian reality, and we also have an overview of the con titutional history.

The elector who only votes because he is obliged to is studied with the objecti e of finding

out if he has any important characteristic which makes him different from the pontaneou

vote r, the one who intends to vote, even if voting were a faculty.

The forms and functions of the political representation are discus ed with the objective

of finding out if the compulsory vote, at any time, can improve them. In the end of the last

chapter, finding out if there is any relationship between the obligation of oting and the

predisposition to the preservation of the present political solutions is tried there i if the

compulsoriness encourages or not the conservative attitude. We conclude that the compulsory

vote does not give any meaningful contribution to the democratic cause.
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INTRODUÇÃO

"A ilustração (Anfklârung) é a saída do homem de sua

menoridade, da qual ele é o próprio responsável.

Entretanto, nada além da liberdade é necessário à ilustração; na

verdade, o que se requer é a mais inofensiva de todas as coisas às

quais esse termo pode ser aplicado, ou seja, a liberdade de fazer uso

público da própria razão a respeito de tudo."! (Destaques no original).

A construção de um país efetivamente democrático passa por um projeto institucional

apto a realizar os fins aos quais visa a comunidade social, como também por um sistema

eleitoral eficiente, de modo a que a vontade popular, soberana porque fonte de todo o poder,

possa ser captada o mais fielmente possível.

o respeito às regras do jogo, como diz Bobbio, é essencial para que se po a falar de

democracia, entretanto não é o bastante, haja vista que ela - a democracia - a qual e dê um

conteúdo meramente formal, não significa muita coisa e pode, como tem ocorrido ao longo da

História, legitimar a opressão e até o aniquilamento de minorias.

Nesse diapasão, embora a democracia se caracterize basicamente como governo do

povo - o que, num sistema representativo como o vigente no mundo ocidental, ignifica a

escolha dos governantes pelos governados -, é indispensável postular um conteúdo material

para o governo democrático, cujo núcleo esteja radicado na aspiração de realizar a dignidade

humana.

Se o direito de sufrágio é essencial para que se possa pensar em democracia será ele

suficiente, uma vez que integra o universo formal apenas? Pensa-se que não, até porque o

âmbito substancial ficaria por conta da institucionalização de direitos fundamentais do

homem, invioláveis e intangíveis.

A participação popular na formação da vontade do Estado não se realiza somente

através do exercício do direito de sufrágio - do voto -, indo muito além disso. Tanto que já é

1 Kant. O que é a ilustração. In Os Clássicos da Política 2. Organizado por Francisco C. Weffort. Ática, pp. 83
e85.



lícito falar de democracia participativa, idéia-síntese que incorpora noções da democracia

direta e da democracia representativa.

Ao votar, o cidadão manifesta uma vontade e, por outro lado, exerce um direito de

liberdade - a liberdade de pensamento e sua expressão. Diante desse desiderato, deve-se

ponderar se é acertada a postura de obrigar, através do estabelecimento de sanções, o

exercício do voto. Deve-se mesmo saber se o voto compulsório traz alguma contribuição para

o processo democrático, diminuindo os seus déficits congênitos, e, por fim, indagar se a

própria locução voto obrigatório expressa uma realidade ou é um equívoco.

Tais reflexões são suficientes para provocar um estudo mais apurado onde sejam

questionados os argumentos teóricos e práticos que defendem a existência - entre nós - do

voto obrigatório, a fim de que sejam postas à prova as premissas nas quais e funda e perquirir

do seu acerto. E é essa, precisamente, a missão de que se ocupa esta dissertação.

2
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PRIMEIRA PARTE: DEMOCRACIA E VOTO
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CAPÍTULO PRIMEIRO

A IDÉIA DE DEMOCRACIA

"As sociedades reais são bastante diferentes das sociedades ideai do sonho

democrático. Os homens são menos racionais, menos cordatos a respeito de valores

fundamentais e menos ansiosos para chegarem a um acordo do que o democratas

preferem imaginar. Nossas comunidades são também muito mais amplas e mai

heterogêneas do que se supõe que sejam as ideais, e têm que lidar com a grande pressão

exercida pelos interesses comerciais (....). À medida que uma sociedade toma- maior.

mais heterogênea e mais sofisticada, a simples indagação sobre se ela é democrática ou

não, no sentido grego original da palavra, fica cada vez menos significativa e deve r

substituída em parte por questões sobre até que ponto os princípios de justi e de

liberdade são observados e, sobretudo, sobre até que nível o povo pode participar o

processo de governo.t"

1. A quem compete o poder?

No Capítulo XI do Livro I da obra Dois Tratados sobre o Governo, cujo título é Quem é

o herdeiro?, o filósofo JOHN LOCKE faz uma instigante e provo cativa reflexão. Diz ele: A

grande questão que conturbou em todas as épocas a humanidade e atraiu sobre ela a maior

parte dos flagelos que arruinaram cidades, despovoaram nações e perturbaram a pa= no

mundo não é se existe um poder no mundo nem de onde ele provém, mas a quem há de

pertencer'",

Ora, parece claro que a resposta a essa pergunta determina a forma de go emo que e

quer legitimar. Os defensores do poder absoluto dos monarcas diriam - como di ram - que

a atribuição do poder civil" ocorre por inspiração divina e pertence ao príncipe. O

aristocratas, por seu turno, afirmariam - como afirmaram - que o governo de e er exercido

pelos melhores, numa clara referência aos ensinamentos platônicos. Os democratas não

hesitariam em responder que o poder civil pertence a todos, à comunidade em geral em uma,

ao povo. É precisamente essa última a resposta que se adota aqui para aquela indagação o

- John Randolph Lucas, Democracia e Participação, UNB, p.37 .
.: John Locke, Dois Tratados sobre o Governo, Martins Fontes, p. 312.

expressão poder civil é utilizada aqui e ao longo do texto como sinônima de poder político em reverência ao
que dela faziam os escritores jusnaturalistas, a exemplo de Locke, Rousseau e Espinoza.

4
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que fica de logo afirmado para que se fixe, sem ambages, o pensamento político que norteia

todo o trabalho.

Numa síntese, dir-se-á que o poder, que existiu sempre e foi exercido de maneira

diversa ao longo da odisséia humana, ora para oprimir, ora para promo er o bem comum,

pertence ao povo. Mas não se deve perder de vista que essa resposta ó é álida para aqueles

que pressupõem a democracia como única alternativa aceitável de regulação da convivência

social.

Aos que advogam essa linha de pensamento é lícito indagar - salvo e o que se pretende

erigir for um dogma - qual o fundamento para se sustentar que a democracia é a melhor das

formas de governos. Não pareceria desarrazoado dizer que a experiência hi tórica tem dado

provas cabais disso, na medida em que, de todas as formas de governo até hoje conhecidas, a

democracia é, de longe, a mais racional delas. Não se trata, logo, de um pre upo to teórico

arbitrariamente tomado; cuida-se, a bem ver, de um fato empiricamente compro ado.

Essa constatação não implica desprezar os riscos inerentes à democracia, po to que os

há e em grande número. Ocorre, todavia, que os perigos da democracia de em r le ados em

conta sopesando-os com os perigos inerentes às demais formas de governo". É de Churchill a

célebre frase, proferida na Casa dos Comuns: "Muitas formas de overno têm sido

experimentadas, e continuarão sendo neste mundo de pecado e de dor ...). íinguémjulga

que a democracia seja perfeita ou onisciente. Realmente, diz-se que a democracia é a pior

forma de governo - excetopor todas as outras formas que têm sido experimentada de tempos

em tempos"7
•

o próprio ROUSSEAU - um dos maiores teóricos do governo democrático - du idava

da possibilidade prática de instituir uma democracia plena, tanto que aticinou que apenas

num povo de deuses isso seria factível. Não se interprete, porém de forma implista o

pensamento político do eminente filósofo genebrino nem se pretenda defender a idéia, algo

- ão se desconhece que, na atualidade, melhor seria falar de democracia como regime político. A expressão
tilizada, no entanto, pretende fazer corte à tradição dos escritores clássicos, como Aristótel .

o mesmo sentido, a outro propósito, Norberto Bobbio, in Estado, Governo, Sociedade . Para uma Teoria
Geral da Política, paz e Terra, p. 135, in verbis: "Portanto, qualquer discurso sobre a democracia não pode

escindir de determinar as relações entre a democracia e as outras formas de governo, pois somente assim é
possível individualizar o seu caráter especifico. Em outras palavras, desde que o conceito de democracia
pertence a um sistema de conceitos, que constitui a teoria das formas de governo, ele não pode ser
compreendido em sua natureza especifica senão em relação aos demais conceitos do sistema, dos quais delimita

extensão e é por eles delimitado".
Jobn Randolph Lucas, op. cit., p. 199.

5



encontradiça, de que - à semelhança da infalibilidade papal, um dogma da fé cristã - as

decisões oriundas da democracia são perfeitas, com o que se cria, assim, uma espécie de

infalibilidade laica da vontade geral. Sem dúvida, as decisões produzidas em ambiente

democrático também são falhas, como quaisquer outras podem ser. Todavia, elas contam

com o benefício da legitimidade - o que não é pouca coisa.

2. Relativismo dos valores e meios racionais de escolhas racionais

Um outro ponto importante a considerar para realçar o papel da democracia é que ela é a

única forma de governo que pressupõe a relatividade dos valores humano o quai busca

harmonizar. Nesse sentido, ao fugir da tentativa de absolutizar valore pretensamente

firmados numa vontade inacessível e incompreensível, seja de ordem divina eja de

dimensão humana, mas inexplicavelmente superior, ela acaba por afastar a po tura metafísica

do conhecimento da única verdade e do único valor possíveis, verdade e alor e e que

devem ser impostos a qualquer custo a todos, inclusive aos dissidentes.

A atitude democrática corresponde, em seu traço politicamente mais característico ao

relativismo filosófico sobre a verdade e os valores, o que possibilita a revisão de opiniõe e de

decisões, conduzindo, por fim, ao progresso das idéias e das instituições. E a relação entre

democracia e relativismo filosófico fê-Ia o próprio KELSEN8. Para ele o ab olutismo

filosófico é a concepção algo metafísica de uma realidade absoluta, exterior ao homem e que

existe independentemente do seu conhecimento. Caminho oposto seguiria o relati . mo

filosófico, para quem a realidade só existe no interior do conhecimento humano e nes e

sentido, enquanto objeto da apreensão humana, a realidade existe apenas relati amente ao

sujeito do conhecimento.

Por aí se vê, sem tergiversações, que, à suposição de uma exi tência ab oluta

corresponderia uma verdade absoluta e valores absolutos, o que é terminantemente negado

pelo relativismo filosófico, que se situa em campo diametralmente oposto. O re ultado da

primeira concepção é a personificação do absoluto, sua representação numa in tância

onipotente e onisciente, que criou o universo e cuja vontade é a lei.

Não se negligencie o fato de que, para a hipótese do absolutismo filosófico a função do

conhecimento humano é a de mero refletor da realidade que existe objetivamente, o que

8 A Democracia, Martins Fontes, p. 345 e seguintes.

6



implica, por seu turno, um certo grau de irresponsabilidade do agente do conhecimento pelo

objeto do seu juízo. A postura relativista - capitaneada por KANT - sustenta, muito

diversamente, que o iter cognitivo é o processo da própria criação do seu objeto, ou seja, essa

corrente coloca o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível numa relação muito mais direta,

de interação recíproca. Mas qual a conseqüência disso? Simples mas fundamental: o

relativismo filosófico precisa pressupor a liberdade do sujeito cogno cente como requisito

prévio da teoria do conhecimento, sem que, com isso, advogue que o conhecimento é

arbitrário, haja vista que ele é governado por leis, as quais são originadas na mente do sujeito

que conhece.

É certo que a característica marcantemente subjetivista do relativi mo teórico cria dois

problemas: o solipsismo, ou seja, a suposição de que o ego seja a única realidade existente; o

pluralismo, igualmente paradoxal, uma vez que, se o ego é a única realidade exi tente, deve-

se admitir que existem tantos mundos quantos são os sujeitos do conhecimento. Essa duas

dificuldades são superadas pela teoria relativista ao sustentar que os indi íduo enquanto

sujeitos do conhecimento, são todos iguais. Essa admissão resulta na supo ição lógica de que

o processo de conhecimento é igual em todos os sujeitos, o que faz pos ível predizer- e que os

objetos do conhecimento, bem como os resultados dos processos indi iduai do conhecer

estejam em conformidade - pressuposição essa ratificada pelo comportamento e terior do

indivíduos na comunidade. Ressalte-se que, sob o pálio do absoluti mo filo ófico não é

necessária a igualdade dos sujeitos; aliás, bem ao contrário, ela é expre a e eementemente

negada, uma vez que existe uma diferença abissal entre o sujeito do conhecimento - o homem

- e o ser absoluto.

Nesse momento começam a aparecer as congruências entre o ab oluti mo filosófico e o

absolutismo na teoria política, assim como exsurgem os pontos de contato entre o relativismo

filosófico e a teoria democrática do governo. É que o absoluti mo político implica a total

ausência de liberdade dos governados, cuja igualdade é terminantemente rechaçada pelo

poder estatal: há diferenças essenciais entre governante e governados. KELSEN (ibid.), nesta

altura de sua exposição, coloca o absolutismo político como sinônimo mesmo de despotismo,

ditadura, autocracia e cita, como lema central dele - do ab olutismo político - a frase célebre

do Rei francês Luís XIV: L 'État e' est moi. Por seu turno, a democracia - que oblitera o poder

absoluto, incontrastável e irresponsável - pressupõe a liberdade e a igualdade humana e tem

como lema L 'État e'est nous.

7
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Nessa linha de idéias, o paralelismo entre o absolutismo filosófico e o absolutismo

político fica evidente, isso porque a relação entre o objeto do conhecimento - o absoluto

enquanto realidade existente objetivamente - e o indivíduo humano é muito próxima da

relação que existe entre um governo absoluto e seus súditos. Logo, da mesma forma como os

súditos não interferem no poder ilimitado do governo absoluto as im o sujeito do

conhecimento não participa ativamente do ato de conhecer, porque o objeto do conhecimento

é determinado em sua cognição por leis heterônomas, de que aquele - o ujeito - não pode

participar.

Se se parte do pressuposto de que há um bem absoluto e valores ab olutos, se isso

constitui uma crença, efetivamente soa impraticável aceitar o politicamente bom como

resultado de um voto majoritário. Quer dizer: se se parte daquele ponto - de que o ab oluto

existe por si - é logicamente insustentável que se aceite uma decisão como boa porque ela foi

tomada por voto de maioria. O ato de legislar - a criação do conteúdo de uma ordem jurídica

para a comunidade social -, de acordo com o que os sujeitos componente de a mesma

comunidade supõem ser o bom, tendo ou não razão quanto ao mérito de uas preferências ó

é possível na hipótese de esse bom não ser tomado como algo ab oluto. porque aí ele

precisaria ser descortinado objetivamente, de acordo com o melhor.

Apenas partindo-se de uma perspectiva relativista é que se pode admitir que juízo de

valor com algum grau de antagonismo não são lógica e moralmente excludente . podendo

conviver harmoniosamente em uma ordem social. Desse princípio relati i ta - de que juízos

de valor antagônicos podem conviver - é que decorre o princípio democrático de que cada um,

sendo livre e igual aos demais, deve respeitar a opinião de todos os outro, imetricamente

livres e iguais.

Ao se reconhecer que somente os valores relativos são captávei pelo enso e ontade

humana, deduz-se que uma ordem social só poderá ser imposta a uma comunidade de homens

livres e iguais se ela for consentida pela parcela majoritária dessa comunidade. Porque admite

que a minoria possa estar com a razão, contrariamente à preten ão da maioria, é que o

relativismo político admite ouvir a minoria, que pode um dia vir a tornar-se maioria pela força

da persuasão racional. O absoluto é indiscutível, porque inacessível; somente quando o certo

e o errado não estão nesse patamar é que a solução de compromisso se torna possível. Essa é
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a prescrição democrática. É por isso que as idéias e os valores estão em eterno fluxo numa

sociedade onde impera a liberdade.

Uma sociedade democrática é, nesse diapasão, um espaço aberto às inovações, às

mudanças, ao movimento. Nela se respira liberdade. Liberdade de pensar, de exprimir o

pensamento, de criar; liberdade para ser diferente, sem se correr o ri co de pagar um preço

alto por isso. E a liberdade - ladeada pela igualdade - é, sob o ponto de vista individual e

também coletivo, o mais importante motor do progresso humano. Por isso, disse

ROUSSEAU: "Se quisermos saber no que consiste, precisamente, o maior de todos os bens,

qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificar- e-á que se resume

nestes dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade'".

3. A emergência de valores sociais

Os valores de uma sociedade organizada precisam ser o produto médio da vi ão de

mundo dessa comunidade, sob pena de patrocinar-se a opressão daquele cujo 'alore não

forem, em nenhuma hipótese, albergados. É do fluxo e refluxo das idéia , do intercâmbio do

valores individuais e grupais, do convívio tolerante entre os que têm pe amento não

coincidentes que emerge a pauta de valores sociais. A emergência de tai alore é o produto

das discussões e dos debates públicos, do respeito às liberdades política e ao direito civi -

postulados incontrastáveis de uma aura democrática de governo.

Enfatize-se que é apenas num espaço de cultura democrática que a diferente doutrina

religiosas, filosóficas e morais reciprocamente conflitantes e irreconciliá e' têm alguma

possibilidade de conviver e, de fato, convivem com relativo sucesso. Algum de as

doutrinas são perfeitamente razoáveis e, como alude JONH RAWLSlO
, são produto ine itá el

a longo prazo, do exercício das faculdades da razão humana postas em in tituiçõe básicas

livres e duradouras. Sem isso, é a mesmice, o pensamento oficial, o atra o o e tancar da

hi tória.

4. A liberdade como valor

Ao confrontar-se SPINOZA, um defensor da democracia, com HOBBES um arauto da

monarquia, segundo BOBBIO, J J uma confrontação bastante legítima, tendo em vista a

Do Contrato Social, Nova Cultural, p. 127.
John Rawls, O Liberalismo Político, Editora Ática.
Op. cit., p. 144.
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proximidade com que ambos trataram os princípios primeiros em suas respectivas filosofias,

enxerga-se aquele embate entre dois valores sempre esgrimidos pelas correntes que

sufragaram, dos antigos aos modernos, a precedência qualitativa de uma ou outra dessas

formas de governo: monarquia ou democracia.

De acordo com o aludido autor, o que separa a concepção spinoziana e a corrente que

ele representa da visão hobbesiana (e igualmente a corrente por ele representada) é que

HOBBES põe na paz e na ordem o fim último a que e propõe o Estado, ao passo que o

primeiro coloca na liberdade esse ideal finalístico. HOBBES se colocaria, por conseqüência,

ex parte principis, ao lado dos governantes na defesa do seu direito de comandar os súditos,

os quais têm o dever de obedecer àqueles para que se alcance aquele desiderato: paz e ordem.

SPINOZA, por sua vez, colocar-se-ia ex parte populi, formando fileira ao lado dos

úditos, na inalienável defesa de seu direito de não ser oprimido e de exigir dos govemantes a

emanação de leis justas.

Para aqueles que se somam ao lado dos govemantes, o que mais importa é a unidade do

poder, que não pode ser ameaçada em nenhuma hipótese, inclusive admitido o prejuízo da

liberdade dos indivíduos na preservação daquela unidade; de outra mão, para aqueles que se

enfileiram ao lado dos súditos, o maior bem a preservar é a liberdade dos cidadãos. Ainda

egundo a lição de BOBBIO (ibid.), a solução que o defensor da democracia oferece para o

problema da liberdade é, chegado ao limite, a identificação do governado com o governante,

ou seja, a eliminação da idéia de que governante e governado sejam pessoas distintas. É

precisamente o contrário do que sustenta a corrente de que HOBBES é um dos fautores.

A identificação entre govemante e governado chega mesmo a ser central na teoria

democrática do governo, um dos seus pilares mais marcantes. E foi expressamente anunciada

por SPINOZA: "nele (...) ninguém transfere a outros o próprio direito natural de modo tão

definitivo que depois não volte a ser mais consultado; mas o defere à parte maior da inteira

ociedade, da qual ele é um membro. E por este motivo todos continuam a ser tão iguais

quanto o eram no precedente estado de natureza "Y Assim também anuncia ROSSEAU, o

mais expressivo teórico moderno da democracia: «Encontrar uma forma de associação que

defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual

Op. cit., p. 145.

10



cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre

quanto antes. ,,13.

A questão democrática identifica-se cada vez mais, portanto, com o problema do

autogoverno e esse, por sua vez, com os métodos pelos quais a participação popular na

formação da vontade do Estado vai sendo ampliada e estendida a diverso e mai abrangentes

campos da vida comunal, sendo a eleição de representantes uma dessa formas de contribuir

com a formação da vontade do Estado.

5. A dimensão ética da democracia

Pensar o homem como pessoa capaz de decidir o seu próprio destino e. ponanto como

agente capaz de realizar o seu devir histórico, é uma premissa básica do pensamento

democrático. Não são aceitáveis os argumentos que colocam o homem como alg ém inapto

acanhado, um mísero errante que precisa de um braço forte a guiar-lhe os caminho uma oz

austera a dizer-lhe o que é o melhor para a sua própria existência. Es a po ta

frente às possibilidades humanas, típica dos pensadores autocratas à moda pl ôni é

terminantemente rejeitada pela teoria do governo democrático.

Após a idade das luzes, segundo predisse KANT, referido por BOBBIO no

citado, não cabe mais falar do homem possuidor da menoridade intele

emancipou. Essa emancipação o autoriza a arrancar as amarras da tutela a que e

e, assim, ser capaz de decidir, a partir das premissas que ele próprio constrói. o

tanto no âmbito individual quanto no coletivo.

alho já

ele e

metido

de tino

o espírito ingênuo, de homem angelical e tolo, assim como a fera elv zem. modo

rudes e convivência intolerável, são dois estereótipos francamente rejeitado. O ornem é

sim, levado a atitudes passionais e, muitas vezes, com base nelas, age de forma impetuo a,

visa a seus interesses, é mesquinho, às vezes, ordinário. Da mesma forma. o mai fraco

tendem a deixar-se dominar pelos mais fortes em vigor e sagacidade. Tãodeixa de ha er

verdade nessas colocações. Acontece, todavia, que o homem não é apenas' o. Ele é mai .

É, sobretudo, alguém capaz de agir racionalmente e que, como tal, de e er re peitado em

suas manifestações, deve ser ouvido.

13 Op. cit., p. 70.
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Essa problemática está intimamente ligada à questão da liberdade. Com efeito,

admitido o progresso moral do homem, tem-se de inferir o aumento de sua responsabilidade

pessoal, ou seja, o seu comportamento lhe é totalmente imputável. Afinal, se os atos morais

são aqueles a respeito dos quais se pode atribuir responsabilidade ao agente pelas

conseqüências dele previstas, desejadas ou razoavelmente esperadas, tem- e que o indivíduo

responderá não só pelos fins a que se propôs, mas pela sua própria ação. Fecha- e novamente

o cerco, uma vez que a responsabilidade moral só pode existir onde há po ibilidades de

opção de ação e não contingência. Responsabilidade moral e necessidade e re pon abilidade

humanas são fatores que se implicam.

No que respeita ao problema da responsabilidade moral do sujeito, é empre trazida à

discussão a matéria relativa à ignorância das massas populares, argumento com que

recorrentemente se atacava e ainda se ataca a democracia. Deixando de lado o que há de

preconceituoso na alegação, é preciso ver que a ignorância nem sempre é fator que exime de

responsabilidade, antes a reforça. No contexto social, com mais força de razão. re peitadas as

liberdades públicas, premissa democrática, o sujeito é responsável não só pelo que conhece;

ele o é igualmente por aquilo que não conhece, mas tinha o dever ou obrigação de conhecer.

De mais a mais, é melhor que a responsabilidade pelos destinos da coletividade e teja com

todos e cada um do que com um, ou poucos.

A vida social não se pauta pelo determinismo absoluto, que tem como ponto de partida a

idéia de que neste mundo tudo tem uma causa, uma razão de ser insofismá el. em uma, a

vida social não se guia pela noção essencial de que tudo obedece ao princípio da cau alidade.

O comportamento humano, porque livre o homem, não está adstrito a e e padrão. Os

deterministas diriam - em prolepse - que o agir livremente é mero produto de ilu õe . porque

não é o homem quem escolhe; mas uma série de circunstâncias exteriores, do mai di ersos

matizes, é que escolhe por ele e, sendo assim, a escolha não é livre.

O determinismo absoluto - porque reducionista - não percebe a dimensão consciente do

homem, que, num dado momento, pode perceber as causas de sua própria ação e assim,

tornar essa percepção uma causa que venha a agir sobre as outras causas ou condições de sua

existência, dando vazão a uma nova série de comportamento. O homem passa, nesse

contexto, a ser uma causa consciente a agir em si.

12



Este um importante componente da dimensão ética da democracia: perceber o homem

como agente livre, dotado de vontade, que age e deve ser responsável pelo seu agir e pelo seu

querer. Responsável, enfim, pelo seu devir.

6. O papel instrumental da liberdade política

É razoável que se espere do homem - criatura social que é - participação efetiva nas

atividades políticas e sociais, bem assim que assuma esse comportamento como positivamente

valorável. Segundo preleciona AMARTYA SEN1
\ o processo de formação dos valores,

desde que realizado de maneira bem informada e não imposta sistematicamente, requer

comunicação e diálogos francos, sendo certo que as liberdades políticas e o respeito aos

direitos civis são componentes essenciais disso.

De qualquer sorte, é preciso notar que os incentivos políticos agem sobre o governo e

mesmo sobre as pessoas e grupos intermediários que, de uma ou outra forma detêm o poder,

determinando, em alguma medida, o seu comportamento. O governante tem intere e em

ouvir o que o povo tem a dizer e o que deseja, se tiver de enfrentar a crítica de e po o e

necessitar de sua adesão nas eleições. Confirmando essa colocação, há intere ante

testemunho do referido autor:

"Como já mencionado, nenhuma fome coletiva substancial jamais ocorreu em nenhum

país independente com uma forma democrática de governo e uma imprensa

relativamente livre. Houve fomes coletivas em reinos antigos e sociedades autoritárias

contemporâneas, em comunidades tribais primitivas e em moderna ditaduras

tecnocráticas, em economias coloniais governadas por imperialistas do none, em

países recém-independentes do sul, governados por líderes nacionais despóticos ou por

intolerantes partidos únicos. Mas nunca uma fome coletiva se materializou em um país

que fosse independente, que tivesse eleições regularmente, partidos de oposição para

expressar críticas e que permitisse aos jornais notificar livremente e questionar a

sabedoria daspolíticas governamentais sem ampla censura.,,15

A democracia, assim, teria o relevante caráter instrumental de criar espaços livres,

determinando condutas.

7. O caráter construtivo da liberdade política

- Desenvolvimento como Liberdade, Companhia das Letras.
- Op. cit., p. 180.
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o mesmo autor chama a atenção para o relevante papel construtivo da liberdade política

- liberdade essa que só se pode experimentar num espaço democrático, é legítimo acrescentar

- ao referir que o exercício de direitos políticos básicos faz mais provável uma resposta

política a necessidades econômicas e, o mais importante, acaba por tomar-se um componente

da própria conceituação dessas necessidades.l" Diz ele que a compreensão das necessidades

pode chegar a requerer o próprio exercício desses direitos. Assim para que se tenha uma

adequada compreensão de quais são as efetivas necessidades da comunidade - sua extensão e

sua premência - são imprescindíveis discussão e diálogo com e entre os membros da

comunidade social. Nessa linha de argumentação, o exercício pleno do direitos políticos e

civis, sobretudo daqueles relacionados com a garantia da discussão pública - debates, críticas,

dissensões abertas, livre manifestação do pensamento, direito de reunião, a ociação - seria,

portanto, central para o processo de conformação de opçõe bem fundamentadas e

razoavelmente refletidas.

Dando prosseguimento à sua prédica, o autor sustenta - e aqui e tá inteiramente de

acordo com o seu argumento - que são freqüentemente subestimado o alcance e a eficácia do

diálogo aberto quando se visa a avaliar problemas sociais e político. E dá um exemplo

prático de como a discussão pública traz conseqüências práti efetivas na vida da

comunidade. Cita o caso das discussões públicas que funcionaram mo importante fator de

redução das taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. hegando, inclusive, a

mencionar os estados indianos nos quais a drástica redução da natalidade teria ocorrido,

bretudo entre a população adulta alfabetizada, devido às campanhas públicas de

clarecimento acerca dos efeitos indesejáveis das altas taxas de fecundidade especialmente

bre a vida de mulheres jovens.

Nas localidades de Kerala e Tamil Nadu, tem-se verificado a predominância da idéia de

ue uma família feliz nos tempos atuais é uma família pequena, cujo membro não são muito

umerosos. Para que essa compreensão existisse, foi preciso muito debate e discussão

ública. Kerala, verbi gratia, tem uma taxa de natalina de 1,7, o que a coloca em patamares

izuais à Grã-Bretanha e à França, países desenvolvidos, e em melhor itua ão do que a China,

Embora o autor nominado refira-se, em seu texto, exclusivamente a necessidades econômicas. tem-se aqui que
argumento é válido para todo e qualquer tipo de necessidade do corpo social, quai sejam, necessidades
turais, artísticas, recreativas, esportivas etc.
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cuja taxa é de 1,9. Essa vitória foi alcançada sem imposição e apenas mediante a emergência

de novos valores.

As concepções do homem sobre as suas necessidades estão estritamente ligadas às

idéias que ele tem sobre a natureza superável de algumas das privações que experimenta e à

percepção que desenvolve acerca do que pode fazer para superá-Ias. Em assim sendo, o

processo de formação dessa compreensão e dessa percepção é grandemente influenciado e

enriquecido pelos diálogos públicos.

o exercício dos direitos políticos e civis, sobremodo a liberdade de expressão e

discussão, o livre curso das idéias, vedada a censura, não apenas induz as re postas da

comunidade às necessidades sociais (dos mais diversos espectros), ma também tem o papel

central na própria conceituação dessas necessidades.

8. A ambiência democrática

Não é relevante apenas salientar a importância da democracia apenas enquan o conceito

ideal, porque isso pode levar a que se negligenciem as condições e circunstânci em que e

dá o jogo democrático. Faz-se mister resguardar condições e circunstâncias - e qui mais uma

vez se comunga da opinião de AMARTYA SEM - que garantam, no maior grau po í el o

alcance e a amplitude do processo democrático.

A democracia cria oportunidades sociais para todos, indistintamente. Para que e as

oportunidades sejam seguras e duradouras, é mister forjar caminho e meio para fazê-Ia

funcionar bem, de modo a que possa converter em realidade a sua potência. O fim último da

democracia - a realização da justiça social - está condicionado não apen a formas

institucionais, conjunto de regras e regulamentações democráticas, que e poderiam chamar

de regras do jogo formal, mas igualmente a uma prática efetiva do valor democrático no seio

da comunidade, a qual se poderia chamar de democracia substancial.

9. O indivíduo como sujeito e valor

Antes de qualquer posicionamento, necessário se faz um esclarecimento prévio para que

sejam evitadas as ambigüidades da linguagem. O termo individualismo é empregado aqui

como oposto a coletivismo, no mesmo sentido em que o faz KARL POPPER17
.

17 A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editora Itatiaia.
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Os termos individualismo, coletivismo, egoísmo e altruísmo designam, como ensina o

citado autor, certas atitudes, exigências, decisões ou proposições para códigos de leis

normativas, para condutas. Em se tratando do coletivismo, o indivíduo deve submeter-se aos

interesses do todo, seja esse todo o universo, a cidade, a tribo, a raça ou qualquer corpo

coletivo, como o sindicato, o partido, a religião - é o holismo platônico. A doutrina holística

de PLAT ÃO pode ser bem retratada nas seguintes palavras do filósofo ateniense, em

transcrição fiel: "A parte existe em função do todo, mas o todo não existe em função da parte

(...). Fostes criados em função do todo, e não o todo em função de vós 1. PLATÃO opõe,

assim, claramente, o coletivismo ao egoísmo, QU seja, procura mo trar que aquele que faz

sacrifícios pessoais em função do corpo social é um altruísta, ao contrário daquele que não é

capaz desse sacrifício e pensa, por isso, nos seus interesses.

Mas o coletivismo não se opõe ao egoísmo, nem muito meno e identifica - e a lição é

de POPPER (ibid.) - com o altruísmo ou a generosidade. Alguém que eja individualista

pode, sim, abdicar de seus interesses em benefício do interesse de outrem. em que, como

isso, possa dizer-se dele que seja um coletivista. Não existe nenhuma antinomia lógica entre

individualismo e altruísmo. Desse modo, um sujeito pode er. ao me mo tempo,

individualista e altruísta, ou individualista e egoísta, ou coletivista e altruí ta. ou coletivista e

egoísta. O que ele não pode, nunca, é ser individualista e coletivista ao me mo tempo. Essa

constatação - a de que no individualismo há espaço para o altruísmo - foi negada por

PLATÃO, tendo em vista a sua atitude política, avesso que era à democracia. Alimentando a

confusão entre individualismo e egoísmo, sente-se ele em boa mbra para atacar o

individualismo como algo negativo e, assim, atacar a democracia, porq e é ne ta onde o

indivíduo vê reconhecido o seu valor. Sobre a questão, POPPER arremata:

"Por que tentou Piatão atacar o individualismo? Acho que ele sabia muito bem o que

estava fazendo ao apontar suas armas para essa posição, pois o indi idualismo, talvez

ainda mais do que o igualitarismo, era uma fortaleza das defe a do novo credo

humanitário. A emancipação do indivíduo, de fato, era a grande revolução espiritual

que conduzira à queda do tribalismo e à ascensão da democracia. A extraordinária

Cf. Popper, op. cit., p. 115.
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intuição sociológica de Piatão mostra-se no modo por que ele invariavelmente

distinguia o inimigo, onde quer que o encontrasse't'",

o individualismo é, na esteira do que se está a afirmar, um motor importantíssimo de

desenvolvimento moral do homem. Unido ao altruísmo, como leciona ainda o autor em

referência, tornou-se a base ética da civilização ocidental e - é legítimo acrescentar - de nossa

democracia. Está, inclusive, na base do cristianismo, porque antes dele o indivíduo não

existia como dimensão ética, perdido que estava no meio do todo. Também KANT reconhece

nos indivíduos humanos os fins, os quais não podem ser utilizados como meio para alcançar

qualquer objetivo.

o indivíduo é a gênese de todos os sentimentos morais e, porque reconhece isso, a

democracia abre espaço para que ele expanda as suas possibilidades, dando \ azão ao eu eu

interior. No coletivismo, ao contrário, o eu cede lugar ao nós, sendo apen o que importa.

Atravanca-se, assim, o progresso moral do homem, porque a cidade, a ca ta. a tri . o partido,

em síntese, o coletivo é a fonte de toda a moralidade.

Não se pode duvidar, é claro, de que a condição humana apresenta- e como a moeda

ambilátera, simultaneamente individual e coletiva, sendo, algumas vez e . b tante difícil

traçar as linhas que separam uma e outra faces. Está-se, portanto, de acordo com AD~O

BRANDÃ020
• Essa constatação - da qual não se pode fugir - não elimina uma outra, de

mesma intensidade e valor: a vida de cada um, não obstante estejamo

viver em sociedade, é um projeto individual. Como diz Ortega y G

BRANDÃO (ibid.), "a vida de cada qual", "a minha vida", como experiência ivida num

local e num tempo determinado, não se confunde com a vida de nenhum outro r. E: a

experiência é pessoal, inequivocamente pessoal; numa expressão, é individual.

É tão radical essa consciência no homem - a consciência de si mesmo enquanto

ealidade distinta de todas as outras - que o professor em comento chega a utilizá-Ia como

uma das características que distingue o homem dos outros animais na e cala zoológica

uperior. Diz ele que somente ao homem é dada a capacidade de interiorizar- e ensime mar-

voltar-se para dentro de si mesmo, dando as costas para o outro a fim de e tudar-se,

r crutar a sua condição no universo e as circunstâncias em que vive e e encontra fazendo-

Op. cit., p. 116.
Salvaguardas Populares na Constituição, Julex Livros, p. 23.
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acrescentar-se-ia aqui - disso uma valoração positiva ou negativa. o primeiro caso - e a

colocação já não é do mestre - para manter-se igual a si mesmo; no segundo, para

transformar-se, transvalorizar-se, perseguir o seu ideal, seguir à procura de si mesmo.

o cristianismo, como ficou visto, ensina que a salvação é indi idual. Essa a tradição da

cultura ocidental, de um modo geral. A ela fazem referência Hauriou Gicquel e Gelard,

citados por ADELINO BRANDÃO, textualmente:

"Ya en el albor de Ia civilización, Ias sepulturas nos advierten obre La importancia que

presenta el individuo, Ia personalidad humana, cuyo testemonio corporal e admite que

no debe disolverse, sino conservar su identidad el mayor tiempo po ible. Además, y

com mayor importancia, el conjunto de Ias tradiciones filo ófica religiosas que

jalonan Ia civilización, especialmente la occidental (religiones e ipcia hebrea,

cristiana, filosofia estoica etc.), nos afirman que Ia salvación es individual de ia misma

forma que Ias instituciones políticas, sociales, jurídicas, consideran no L po sino a

cada individuo como centro de empresas y responsabilidadi",

A partir do momento, sustenta o referido autor, em que se aceita que o homem po Ul

uma consciência de seu devir, de seu destino individual, ainda quando ta que em

alguma medida, ele está constrangido por um destino coletivo ou social. é im

e que o homem tem o direito - a expressão em destaque é utilizada por BR, O - e ao

mesmo tempo tem também o dever de concretizar esse destino individual. pe alo e as im

não fosse, o homem ficaria preso à sua condição animal. Se cada um de nó pertence à

ociedade, como diz Bergson, cada um de nós pertence a si me mo egundo o me mo

tratadista.

O direito e a obrigação que cada homem, porque homem, tem de cumprir u de tino

individual, ensina BRANDÃO (ibid.), encontra respaldo na doutrina e angéli anunciada

por Cristo, o qual concitava a que amássemos ao próximo e não à cidade ou ao Estado, ou à

coletividade. No mesmo sentido é a lição do budismo, haja vista que a procura do nirvana é

um empreendimento individual, nunca coletivo. Também Sócrates seguia e e norte. porque

dotava o lema do Oráculo de Delfos, inscrito no templo de Apolo: o "Conhece-te a ti

esmo" e não "conhece a tua tribo, a tua cidade, o teu Estado, o teu partido . Confúcio - o

filósofo místico que pregava a regra de ouro, igualmente defendida pelo cristiani mo o

Cf. Adelino Brandão, Op. cit., p. 23.
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princípio da reciprocidade individual: não fazer ao outro o que não se quer sofrer -, não se

afastava dessa filosofia.

Não se pretende - esclareça-se - sustentar que o domínio do ujeito obre o seu próprio

destino tenha um caráter absoluto, porque nada o tem. A construção do próprio devir

individual não pode ser uma realização que crie embaraços para o projeto coleti o para o

interesse geral, porque isso seria o personalismo, o egoísmo. Mas é importante frisar que, se

o indivíduo não pode, egoisticamente, atravancar o interesse geral, na me ma medida o corpo

social não se pode erigir em fator de empeço a que o homem realize a ua felicidade. edifique

o seu próprio eu.

É apenas em sua dimensão individual que o sujeito constrói a sua pe nali e e forja

a sua consciência, criando, desse modo, a capacidade de escolher livremente o o j o de eu

próprio interesse. Isso não significa nem poderia significar, por óbvio, que

ele não sofre a influência do outro. Essa influência, que é natural, jamai oduto de

uma vontade imperativa. Essa uma vantagem da democracia.

10. Indivíduo versus Estado: um conflito permanente e a solução democrátíca

Ao longo da História da humanidade, o confronto entre o indivíduo e o

uma constante. Sobre esse conflito permanente, falaram os tratadis de

diferentes matizes, com as mais diversificadas propostas de solução.

autoritárias, com predomínio absoluto do corpo, até as liberais. A que - na.. em

íntese, ser colocada nos seguintes termos: De que modo é possível conciliar o do

Estado com os interesses do indivíduo? Considerando que o indivíduo tem o i o ao eu

destino pessoal, o que fazer quando os seus propósitos entram em rota de o com o

projetos do corpo social?

Foram várias, ensina ADELINO BRANDÃO, as soluções aventad . Houve. até

mesmo, os que negassem - à semelhança dos filósofos clássicos - a existência o dualismo

ociedade x indivíduo, ou qualquer antinomia entre o indivíduo e as in tituiçõe . porque

aqueles filósofos pressupunham que o destino individual e o coletivo convergem para um

mesmo ponto. Dessa forma, não havia problema a ser resolvido, porque não e punha o

dilema indivíduo x autoridade; indivíduo x poder.

A liberdade individual não existia para as cidades antigas (Roma, Atenas Esp arta ,

Babilônia, Bizâncio, Alexandria, Jerusalém), porque elas haviam sido criada como uma
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religião e constituídas tais como uma igreja; quer dizer, eram sujeitas aos princípios da

autoridade e do dogma, °cidadão estava totalmente submetido aos ditames do coletivo, não

tinha identidade própria, porque a sua identidade era a do todo, no interior do qual se diluía.

Para os filósofos da Antigüidade, os interesses sociais deveriam ser colocados sempre

acima dos interesses individuais. A supremacia do destino coletivo firmou-se como uma

espécie de axioma, o critério definidor mesmo das doutrinas da justiça, do bem, do útil e, até

mesmo, da verdade.

o maior paladino dessa concepção de sociedade é, sem dúvida, PLATÃO. Para ele, o

indivíduo é inferior ao Estado, sendo uma cópia imperfeita deste. O Estado é a perfeição, o

eterno, ao passo que o homem, o indivíduo isolado, é a imperfeição, o transitório. Este só

vive e só tem aptidão para existir no interior daquele. O filósofo de A República intuía que

era preciso haver a anulação do eu individual para a garantia da estabilidade ocial, uma vez

que "só um todo estável, o coletivo permanente, tem realidade, não os indi íduos que

passam". Por isso, ante a escolha de realizar o destino do indivíduo e o da coletividade, não

há por que hesitar: o indivíduo deve, sempre, submeter-se ao todo. Apena existe para o

ideário platônico, um critério de moralidade: o interesse do Estado.

Não obstante compartilhasse da concepção ético-teleológica da vida política, à

emelhança de PLATÃO, ARISTÓTELES percebia o Estado não como uma instituição

educativa para a vida ultraterrena, como leciona BRANDÃO, mas como a perfeição da vida

terrena, uma instituição para a plena realização da natural disposição humana de vi er em

sociedade. ° filósofo peripatético, que não ia tão longe quanto PLAT ÃO em ua teoria

política ao ponto de absorver o indivíduo completamente no corpo social, ficava egundo

WINDELBAND, citado por BRANDÃO, a meio caminho entre a ética social platônica e a

ética individual das escolas estóica, epicuréia e cínica. Ainda assim, entendia que o poder

político é a própria comunidade, o poder total, razão pela qual não poderia exi tir distinção

alguma entre o Estado e a sociedade.

Importante contribuição foi legada pelo pensamento medieval à cau a da liberdade,

porque foi àquela época, sustenta BRANDÃO, que começou a surgir a noção de um direito

individual, noção essa tomada como base sólida da liberdade política, assim como a noção de

que era possível a um regime garantir essa liberdade. Essas noções se materializaram não de

uma hora para outra, mas após mais de um século, na Magna Carta do Rei João-sem-Terra.
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Ela, que apontava para as garantias individuais e sociais, logrou deixar regi trados dois

princípios fundamentais para o tema político: o rei e os funcionário devem re peitar as leis

(controle formal do poder); a prevenção dos abusos do judiciário re ponsabilização do

Estado).

Carl Schmitt adverte, no entanto, que "seria un errar histórico ver en ella' - na agna

Carta - "aunque sólo fuera por aproximación, algo análogo a una Constituicián moderna,

liberal o democrâticarY, É que a garantia dada pela Magna Carta ao hom m li e contra os

abusos do poder estamental não significava uma declaração de direito nhecidos ao

homem, enquanto tal e à semelhança do constitucionalismo moderno uma o homem

livre da época era apenas o Barão. Desse modo, a garantia da Magna va tão-

omente uma aristocracia feudal, a qual, por ela, renovava sua vassalagem o nhor.

Os plebeus - aqueles aos quais hoje se chamaria de povo - ficaram fora de

Mas qual - é imperiosa a pergunta - a solução democrática para o biné . ríduo-

coletividade? Parece acertado afirmar que a democracia propõe a solução que

pode ser resumida no seguinte: a supremacia dos interesses gerais, em q ue,

nunca, o menoscabo do indivíduo em sua dignidade de pessoa. A realização do

odo não pode, dessa forma, esmagar a parte. Tanto isso é verdadeiro - e - uma

máxima do constitucionalismo moderno - que as Cartas Políticas de dive o

Cartas Supranacionais de Direito proclamam o respeito à liberdade de pe '0 de

alavra, o respeito à vida, à propriedade, à consciência religiosa. O co o

oderno atribui essas garantias não a um grupo, a uma seita, ou a uma clas e. em.

qualquer homem. O homem como valor, como sujeito de direitos; digno de T" 'do

ntra a sanha autoritária do poder formal. Daí a instituição dos direito fundame

A democracia busca, nesse sentido, a formulação de uma equação em jo não

choquem o individual e o coletivo, ou melhor, em que os choques encontrem m

finidos, não podendo jamais chegar ao ponto do estrangulamento. Há nela uma fera-

- bretudo a da consciência individual - onde é vedado ao Estado imiscuir- e.

:: Cf. Adelino Brandão, Salvaguardas Populares na Constituição, p. 75.
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CAPÍTULO SEGUNDO

O CONCEITO DE DEMOCRACIA

"A democracia seria uma palavra bastante pobre se não tivesse sido definida nos

campos de batalha nos quais tantos homens e mulheres combateram por ela. E se temos

necessidade de uma definição consistente da democracia, é, em parte, porque é preciso

manifestá-Ia contra aqueles que, em nome das antigas lutas democráticas. tomaram-se

ou ainda permanecem servidores do absolutismo e da intolerância. Já não queremos

uma democracia de participação; não podemos nos contentar com uma democracia de

deliberação; temos necessidade de uma democracia de líbertaçãov.P

1. Por que conceituar?

A democracia não é, propriamente, uma idéia nova. Ela é um valor que se vem

afirmando dia-a-dia, assim o demonstra a História. O seu conceito, no entanto. freu e anda

a sofrer as mais diversas transformações, ora movidas pelo passar dos tempo . ora pela vi ão

de mundo do povo que a pratica.

Como forma de governo, a democracia - ainda sob os auspícios da teoria totélica -

pressupõe o governo de muitos. Nesse diapasão, opõe-se à monarquia, governo um e à

aristocracia, governo de poucos. Seria, portanto, a melhor das formas de go "erno. por

contemplar os interesses do maior número possível de cidadãos da pólis. afirmar i o

não é o bastante. Sente-se, neste passo, a necessidade de apresentar o conceito de democracia

para que a discussão que se procura travar quanto a um dos seus instrumento mais b ilare

(o voto) possa ocorrer da maneira a mais clara e destituída de quaisquer ambigüidade

Bem se poderia parafrasear Fernando Pessoa e dizer que, assim como falham idéias

quando querem exprimir qualquer realidade, assim falham os conceitos quando querem

retratar o ser das coisas. É o recorrente problema da linguagem! Quem sabe eja lícito inferir

que significativa parcela das dificuldades que o homem enfrenta esteja ligada ao

intricadíssirno drama da linguagem e da expressão das suas percepçõe entimento

emoções, dos seus pensamentos, já que o homem nem sempre consegue traduzir em ímbolos

xatos - seria melhor dizer quase nunca ou mesmo nunca - tudo quanto lhe vai no íntimo. A

e respeito, já dizia Nietzche:
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"A linguagem e os preconceitos em que ela se baseia oferecem múltiplos obstáculos

quando desejamos explicar processos e impulsos interiores; isso ocorre, por exemplo,

pelo fato de existirem palavras tão-somente para os graus superlativos desses

processos e impulsos; e, quando nos faltam palavras, acostumamo-nos a abandonar a

observação exata, porque ela se torna árdua [...j. Raiva, ódio, amor, piedade, desejo,

conhecimento, alegria, dor - todos esses termos nomeiam estados extremos: os graus

médios, mais amenos, para não falar dos graus inferiores, que estão continuamente

atuando, escapam-nos, e, no entanto, são eles que tecem a trama de nosso caráter e

nosso destino [...j. Nenhum de nós é aquilo que parece ser de acordo com os estados

para os quais tão-somentepossuímos consciência epalavras' .2

Não é apenas quando o homem deseja explicar sentimentos e impulso interiores que o

problema da linguagem se revela. De um modo geral, ele se apre nta onde quer que se

procure estabelecer um diálogo franco e transmitir uma idéia que eja clara. li e de sentidos

conotativos vários. Nas ciências - dado o seu rigor metodológico - releva em importância o

deixar muito nítido do que se está falando'" para que a comunicação científica po a efetuar-

se e o progresso do conhecimento humano exista.

Rechace-se, de pronto, qualquer tentativa de conceituar a democracia envolvendo-a em

ares místicos, etéreos, transcendentais. Alije-se - porque não é lugar para isso - o

sentimentalismo pueril que muitas vezes embota a discussão.

2. A adesão meramente semântica

o princípio democrático é daqueles, hoje, que goza de imenso prestígio e adesão.

Todos se afirmam autênticos democratas. Não existe mais - pelo meno de forma explícita -

23 Alan Touraine. O que é a democracia?, Vozes, p. 2l.
24 Cf. Eduardo Giannetti. Auto-Engano, Companhia das Letras, p. 233.
25 Em monografia que apresentou no curso de mestrado em Direito e Desenvolvimento, com área de
concentração em Direito Constitucional, trabalho esse não publicado, o Professor Augusto César Leite de
Carvalho teve a oportunidade de referir como o problema de linguagem também e revelou historicamente na
discussão sobre o conceito de democracia. Disse ele, in verbis: "O homem hodiemo não domina o sentido e o
alcance de palavras que utiliza para qualificar fatos ou ações em que se envolve como ser social e esse é um
problema de linguagem. O termo democracia é revestido, nos dias que correm, de sentido positivo, porque
positivo é o valor que ordinariamente se atribui às ações que se denominam democráticas, não importando se o
agente exibe perfil progressista ou conservador, liberal ou socialista. Mas nem sempre foi assim e não é exato
que assim deva suceder em nosso tempo.

O conceito de democracia apresentou variado matiz desde quando proposto, sendo certo que para os filósofos
tenienses significou, num certo momento, a forma corrompida do governo de muitos assim concebendo, por

exemplo, Aristóteles. Essa acepção negativa resistiu por algumas centúrias, tendo o historiador Políbio, no
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aquele ranço tão abertamente declarado por intelectuais, à época da filosofia clássica, de

lançar pesados ataques à democracia, atribuindo-lhe epítetos desairosos. Isso é tão verdadeiro

que é raro, senão inexistente, o governo, o Estado ou a nação que não se declarem

democráticos em sua forma de organização da vida política. Há casos, inclusive, de países

onde impera o regime socialista, com partido único, em cuja Constituição está declarado,

abertamente, tratar-se de um povo que se rege democraticamente.

Predomina uma espécie de unanimidade meramente semântica em torno da democracia.

Diz-se unanimidade semântica porque, entre aqueles que se proclamam democratas, há os

mais diversos perfis de organização social, desde estados que promovem eleições gerais,

livres e periódicas, com liberdade de formação de partidos político endo edada a censura

(França e Estados Unidos, por exemplo), até aqueloutros, onde a e tru partidária está

atrelada ao aparelho estatal e os órgãos de imprensa não passam de uma e pé .e de Diário

Oficial do governo (Cuba, para ficar só nesse caso).

Tamanho o domínio dessa idéia, que PAULO BONA VIDES26 afirma

pesado insulto, verdadeiro agravo, injúria talvez, o acusar-se um gove

procedimentos afastados dos cânones democráticos. Essa situação e repete o às

pessoas de uma forma geral e até com os intelectuais. Não existe entre ele afirme

autoritário, déspota. Dizer de alguém que não é um democrata, mas um auto' , '0.' traje

ga a er

tão pesado, nos dias correntes, quanto pôr em dúvida o seu caráter ou ua ho

Igual testemunho é dado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA

afirma que a democracia está em toda parte proclamada, haja vista que to

~ políticas, todas as filosofias e todos os programas de governo, sem exce -

e fazem reverência. Da mesma forma, todos os estadistas estariam lou an o

0:-. o qual

. . õe

democracia e

do revolucionário faz a sua revolução com a promessa de realizá-Ia - e ' le o - 'a - de

rdade.

De uma ou outra forma, os teóricos da democracia se vêm repetindo ao longo o tempo,

mo assevera, criticamente, JOÃO RIBEIRO JÚNIOR28, mesmo quando e ão alando de

- rmas de governo essencialmente diferentes. Desse modo, segundo o mencionado autor, da

1011 a. C., optado por denominar 'democracia' a forma boa de governo popular reservando 'oclocracia'
/os significa multidão, plebe, aqui com conotação pejorativa) para designar a sua forma de enerada".

Ciência Política, Malheiros Editores, p. 267.
:- emocracia Possível, Saraiva, p. 1.
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aristodemocracia dos germanos antigos à democracia popular dos chineses de hoje, as

significações dadas ao termo enxameiam. Para prová-lo, cita o caso dos socialistas fabianos,

que falam de democracia industrial; os comunistas, que verberam a democracia popular; os

norte-americanos, que proclamam a democracia social; e o Japão que continua sendo, no seu

próprio entender, uma democracia trabalhista. Entre os bra ileiros haveria os que advogam

a democracia revolucionária ou um socialismo democrático. Lênin, a quem faz referência

RIBEIRO JÚNIOR, dizia que "a democracia socialista soviética não é de maneira nenhuma

incoerente como domínio e ditadura de uma pessoa; que a vontade de uma classe é às vezes

mais bem realizada por um ditador, que executará mais por ele me mo e freqüentemente é

mais necessário,,29.

Por esse prisma, portanto, Lênin estaria sendo claro ao chamar a a en ão para o papel de

destaque da coerção para criar e perpetuar o Estado comunista, recebendo o poio intelectual

de Trotsky, em sua obra Terrorismo e comunismo. O próprio Mao T e-Tung. em O Livro

Vermelho, disse que o Estado chinês é uma ditadura democrática popular. R roduza- e o

texto na íntegra: "O nosso Estado é uma ditadura democrática popular diriei pela ela e

operária e baseada na aliança operário-camponesa. Para que essa ditadura? A primeira

função é reprimir as classes e os elementos reacionários, bem como os exploradore que no

nosso país resistem à revolução socialista".

Essa ovação, no entanto, não encontra igual respaldo nas prática de zo emo. É

novamente PAULO BONAVIDES (ibid.) quem afirma que, se se procurar deb . o de e

termo - democracia - o seu real significado, arrisca-se à mesma decepção experimen da pelo

romano Bruto, quando ele percebeu, no desengano das paixões republicanas. quanto 'alia a

virtude.

O que se tem, portanto, é um certo descompasso, uma arritmia, um de aj te entre a

teoria que se defende como justa e a prática política que se adota. Carece poi . que o

consenso semântico seja estendido ao universo empírico da rotina dos povo e d pe oas,

uma vez superado, é claro, o manifesto desespero que o referido autor enxerga entre o

publicistas acerca do que seja a democracia.

3. A fonte originária do pensamento democrático moderno

Pessoa, Estado e Direito, Copola Editora, p. 30.
19 Op. cit., p. 30.
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Para os propósitos deste trabalho, não se faz necessário incursionar a fundo no

pensamento clássico para aí haurir o significado que os antigos emprestavam ao termo

democracia. Basta que se diga que a democracia era vista por uns o ofi tas como a forma

boa de governo da maioria, portanto, de valor positivo, e por outro - PLA TÁO e

ARISTÓTELES, verbi gratia -, como uma forma corrompida de go erno da massas,

susceptível às paixões desenfreadas e, logo, um modelo negativo, a ser evitado.

A idéia de democracia que predomina atualmente no mundo ocidental que tem raízes

em LOCKE, procede do pensamento dos constituintes americanos, o qual de ua ez, provém

da consciência singular de liberdade e de intangibilidade do povo britânico. que germinou

através da Magna Carta e floresceu por meio de institutos como o habea corpu e o júri

popular, segundo refere ARTHUR MACHADO PAUPÉRIO.30

A primeira Constituição a fazer explícita alusão à democracia egundo o autor

mencionado, foi a francesa de 1848, em cujo preâmbulo se lia: "A república france a é

democrática, una e indivisível".

Se o indivíduo for o valor maior a ser resguardado, tem-se o que se co tumou hamar de

democracia liberal; se, por outro lado, essa primazia for posta na sociedade ter- e-á a dita

democracia social, concepções essas que opuseram HOBBES a ROUSSEA o ocidente

todavia, tem predominado o individualismo como valor a ser preservado. E e é um do

pontos, inclusive, que contrapõe a noção moderna de democracia à noção clá ica. É que não

é mais possível imaginar que a assembléia soberana (hoje se diria a vontade da maioria po a

dispor, assim o entenda, ainda que o seja através de leis gerais, da vida, da liberdade e do

bens dos cidadãos. A democracia ocidental, nesse contexto, teria, na visão de PAUPÉRIO

(ibid.), como base social, o individualismo; como fonte de direito, a vontade geral noção

deificada por ROUSSEAU); como procedimento eleitoral, o sufrágio universal igualitário.

Além de o sufrágio ostentar as características de ser universal e igualitário nas democracias

ocidentais, pode-se acrescentar ao magistério do ex-lente da PUC do Rio: ele também é

secreto e periódico.

O valor altaneiro que informa o princípio democrático moderno é o da liberdade,

segundo idéia que tem prevalecido de forma um tanto tranqüila e que, neste passo, independe

de demonstração, dado o seu caráter de evidência. Esse destaque na liberdade do homem teria

30 Teoria Democrática do Poder, PalIas, p. 41 e seguintes.
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recebido grande impulso, informa PAUPÉRIO, citando Laboulaye, graças ao advento do

cristianismo e sua marca registrada do domínio da consciência individual. Por essa razão,

Benda afirmou que a democracia "é tanto mais fiel a si mesma quanto maior dose de

soberania de consciência comporta't", posição essa altamente relevante para o pensamento

que se quer defender aqui e que será retomada nos capítulos seguintes.

A democracia, que cria oportunidades de igualização entre os homens, é mais do que

uma teoria ou forma de governo; é, por assim dizer, um modo de vida, uma posição frente aos

valores primeiros, um modo de estruturar a convivência entre o homens, uma filosofia

existencial, que tem como primado a dignidade da pessoa humana e como pressuposto a

necessidade de serem patrocinadas as condições indispensáveis ao de envolvimento das

potencialidades do homem32.

4. As primeiras formulações modernas

Talvez a mais perfeita e sintética definição de democracia eja aquela amplamente

conhecida nos circuitos acadêmicos e fora dele, dada, em 1863 por braão Lincoln,

Presidente dos Estados Unidos, segundo quem a democracia é "o governo do po o, pelo povo

epara o povo". O que se sabe pouco, ou pouco se diz, porém, é que e a é apenas uma versão

melhorada de uma idéia que começou a ser ensaiada sessenta e oito ano ante por Thomas

Cooper, para o qual democracia é "o governo do povo e para o povo". Es a versão,

apresentada em 1795, sustenta o Professor PAUPÉRIO, porque eva i a, da a ensanchas a que

qualquer tirano pudesse declarar democrático o seu governo. Ela nece ita a, por isso, ser

melhorada. Foi aí que o pregador Theodore Parker definiu a democracia como "um governo

de todo o povo, exercido por todo o povo, para todo o povo". Teria ido de a definição que

se valeu o político estadunidense para formular a sua - melhor porque mais re umida -, hoje

tão popularizada.

5. O conceito formal

Bela imagem metafórica é utilizada por CARLOS AYRES DE BRITIO para definir a

democracia. Transcreve-se o seu escólio, ipsis verbis:

31 Cf. Machado Paupério. Op. cit., p. 42.
32 Essa idéia é essencial para a formulação do conceito de democracia substancial, que se desenvolverá logo
mais.
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"...E democracia, no inequívoco sentido de troca de lugar ou mudança topográfica do

povo, que da platéia passa para o palco das decisões que a ele digam respeito; ou seja,

o povo a sair da passiva posição de espectador para a ativa posição de ator político, a

começar pela mais importante das decisões coletivas, que é (a decisão política

fundamental' (locução de que se valia CARL SCHMlrr para falar do ato de vontade

gerador da Constituição, e, concomitantemente, da Constituição em sentido

objetivo).,,33(Destaques no original).

Apenas se julga conveniente acrescentar, nesta quadra, que a transposição para a

democracia, mais do que representar uma mudança topográfica, significa um salto qualitativo,

um giro de qualidade de algo que, mudando sua substância, passa a ser outra coi a diversa da

anterior, isso para dar vazão ao ideal de que cada homem seja o protagonista de eu próprio

enredo e cada povo o redator de sua própria história.

Consoante ainda leciona o referido autor, ao assumir o podium das decisõe coletivas de

caráter irrefragável, tendo na confecção da Constituição o seu ponto altaneiro. o povo re erva

oara si o poder de selecionar os seus governantes mediante processo eleitoral. m nunca

eixar, contudo, de dividir algumas funções de governo ou de fiscalizar o exercício do

governo pelos governantes assim escolhidos. Em seqüência, remarca que no ermo da

Constituição, a democracia é o regime que significa o povo a eleger os eu governante

idindo com eles o poder de instituir o direito e acompanhando o modo por que e direito

im criado a partir do consenso, é executado. A isso se chama democracia formal ou E tado

Democrático de Direito. Democracia de Estado, em sintética locução.

A democracia, no seu aspecto processual, método através do qual se delibera e e forma

ontade dos órgãos do poder, encarna e, por isso mesmo, legitima a produção de todas as

"". em sentido material, quaisquer que sejam os conteúdos que elas venham a ter. Recorde-

- porque oportuno, o conceito de liberdade como autonomia, extraído de ROUSSEA para

em ser livre é autogovernar-se, dando-se lei a si próprio. Essa idéia é apro eitada por

LSEN para explicar que a dissonância entre o que o indivíduo quer, a sua vontade, ponto

:> partida da exigência de liberdade, e a ordem estatal, que se apresenta para o indi íduo

mo uma vontade alheia à sua, é insuperável; acontece, todavia, que, num Estado

democrático, essa assimetria é reduzida a um mínimo aproximativo. Explicando melhor: o

33 O Regime Jurídico das Emendas à Constituição. Tese de doutorado apresentada à Banca Examinadora da
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binômio autonomia-heteronomia - que é inevitável, de um lado, por causa da aspiração de

liberdade que acompanha desde sempre o homem, e, por outro, em virtude da nece idade de

coação social para garantia da subsistência do corpo coletivo - alcança o eu menor grau de

separação numa democracia, porque nela as decisões de caráter geral e vinculatório são

tomadas pelo povo, diretamente ou através de representantes eleito para e e fim.

Falar de democracia formal é falar de democracia no eu ignificado jurídico-

institucional, em uma conotação mais procedimental do que ética. É di correr como adverte

BOBBI03\ sobre um dos significados históricos por que o termo deu- e a conhecer qual seja,

o conjunto de regras cuja observância se faz obrigatória para que o poder civil eja

efetivamente distribuído entre o maior número possível de cidadãos. São a regras do jogo.

O Estado liberal que conhecemos tem suas raízes muito nitidamente hauridas de a idéia,

razão por que os liberais de primeira hora fizeram da liberdade, do respeito a e fera individual

do sujeito, campo esse não passível de intervenção por parte do poder, o repo itório de ua

pirações democráticas mais acalentadas.

o mesmo autor, em outro trabalho ", diz que, sob o ponto de vista metodoló ico. o que

caracteriza o governo democrático é um conjunto de regras de organização que permitem ao

cidadãos tomar as decisões coletivas - com força obrigatória para todo o membro da

comunidade social - através de meios de formação do convencimento, podendo r e pre o

tal convencimento de forma direta ou indireta, mas desde que seja livre. dmite o autor

italiano, no entanto, que a definição processual tem uma dimensão mínima. porque

mpreende as mais diversas formas de constituições democrática historicamente

nhecidas. Aos que se opõem a essa caracterização da democracia, ba eado no argumento

que ela não se preocupa com os valores e, portanto, não tem anseios ético re ponde que a

- alidade principal das regras do jogo democrático é tornar factível a olução do conflito

- iais mediante um contrato entre as partes e, não havendo êxito na empreitada. que e

cida pelo voto da maioria, sem possibilidade de recurso à violência.

Para a concepção hoje acalentada, não basta a existência de regras e que elas ejam

peitadas para que se possa dizer democrático o governo. Essas regra - que de em dizer

ais os indivíduos que podem tomar as decisões vinculatórias e qual o procedimento para

ntifícia Universidade de São Paulo, agosto de 1999.
Liberalismo e Democracia, Editora Brasiliense.
O Tempo da Memória - De Senectute e Outros Escritos Autobiográficos, Campus.
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que se alcance esse desiderato - essas regras, como se dizia, num regime democrático,

caracterizam-se por conferir o poder de participar da formação da vontade coletiva a um

número muito grande de indivíduos da comunidade, a partir de critérios objetivos e sem

atenção a preconceitos de raça, credo, posição social, sexo ou qualquer outra forma de

discriminação não fundada em motivos razoáveis. A democracia, assim entendida, não é

propriamente o governo de todos, que isso seria a onicracia, mas o governo em que o maior

número possível de cidadãos interfere na coisa pública, direta ou indiretamente. E não é o

governo em que todos se manifestam e participam ativa ou passivamente do processo eleitoral

porque, por mais pleno que seja o regime democrático, há sempre aquele que estão excluídos

desse processo por causa da idade, de incapacidade mental, originária ou adquirida, de

impossibilidades transitórias, tais como doença que inviabilize o deslocamento ou a percepção

etc.

Se, em linha de princípio, não se pode falar de regime democrático e tabelecendo-se

previamente a condição ou o número dos que podem votar. em atenção aos

condicionamentos históricos, também não deixa de ser verdadeiro que a consciência

democrática atual não permite lançar a epígrafe de democráticos a regime que anuem com

exclusões odiosas e injustificáveis. Dê-se a voz a BOBBIO, para maior e larecimento do

que se pretende sustentar:

"Estabelecer o número dos que têm direito ao voto a partir do qual pode- e começar a

falar de regime democrático é algo que não pode ser feito em linha de princípio, isto é,

sem considerações das circunstâncias históricas e sem um juizo comparativo: pode-se

dizer apenas que uma sociedade na qual os que têm direito ao ~oto ão os cidadãos

masculinos maiores de idade é mais democrática do que aquela na qual votam apenas

os proprietários e é menos democrática do que aquela em que têm direito ao voto

também as mulheres. Quando se diz que no século passado ocorreu em algun países

um contínuo processo de democratização quer-se dizer que o número dos indivíduos

com direito ao voto sofreu umprogressivo alargamentori"

É certo que é equívoco rematado julgar o passado com a luze do presente;

todavia, para a realidade atual e para o grau de sofisticação do pen amento democrático,

não se pode mais estabelecer uma gradação de perfectibilidade do regime democrático de

36 O Futuro da Democracia - Uma Defesa das Regras do Jogo, Paz e Terra, p. 19.
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modo a que mesmo àqueles nos quais há um forte componente de exclusão de camadas

sociais significativas possa-se atribuir a qualidade de democráticos. Atualmente, portanto,

não é possível chamar de mais ou menos democrático um regime que autorize ou não o voto

para as mulheres, embora o estenda a todos os homens maiores de idade. Um tal regime, com

todas as letras, que negasse o direito de a mulher participar da vida pública, seria

antidemocrático.

Retomando-se a linha de pensamento e valendo-se uma vez mai dos ensinamentos de

BOBBIO, pode ser dito que o que caracteriza a democracia, quanto ao modo de serem

tomadas as decisões vinculatórias do grupo, é a regra da maioria, ou eja o re peito à vontade

do maior número de pessoas que estão autorizadas - segundo aquela regras objeti as e gerais

acima referidas - a participar do processo de escolha. A unanimidade - que eria um ideal

limite - não é exigida, porque isso seria irracional.

Outro aspecto importante a ressaltar é que, para configurar como democrático um

regime, é indispensável, além do que se vem de realçar, que os cidadãos chamado a deliberar

possam fazê-lo em ambiente aberto, em cujos ares não se respire a opre ão ou a censura e

cujos horizontes não sejam, por qualquer modo, restritos a posições pré ia e oficialmente

concebidas. Dito de outro modo: é necessário que os que são convocado a decidir. direta ou

indiretamente, tenham condições reais de escolha, havendo liberdade de pensamen o. de

expressão da opinião, de imprensa, de reunião, de associação.

Para sistematizar, pode-se dizer que as condições que caracterizam o conteúdo mínimo

do regime de governo democrático, sob o ponto de vista procedimental, ão a ezuin e : a

universalização da participação popular na formação da vontade do Estado' b) as deliberaçõe

devem ser tomadas pela maioria; c) as decisões devem ser tomadas em ambiência onde eja

peitado o direito à informação ampla, sem qualquer tipo de restrição ou combate ao li re

nsamento e sua manifestação autêntica.

6. O conceito substancial

Não basta, todavia, falar de democracia sob o aspecto formal. Faz- e de mister po tular

conceito de democracia que seja substancial, isto é, que seja imbuída de forte conotação

e .ca; aquela em que há um espectro da vida do cidadão e do próprio grupo que não pode

frer o menoscabo das decisões políticas, ainda que elas tenham o re paldo ignificativo da

aioria do corpo social.
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Enquanto duas das locuções da definição de Abraão Lincoln (do povo e pelo povo) se

referem à democracia formal, uma delas diz respeito à democracia sub tancial (para o povo).

Significa dizer que não basta, para que o governo receba o selo alvissareiro de democrático,

que ele conte com o apoio das massas populares, seja escolhido mediante proce o eleitoral

em que se respeite a vontade da maioria. Aliás, esse seria um conceito bem pobre. O governo

necessita, ainda, exercer o seu ministério nos interesses do povo, re peitando o valores

individuais de conteúdo ético mais ou menos universal (a vida, a liberdade de opinião, a

dignidade da pessoa humana, a liberdade religiosa, a não-discriminação a não-opre ão etc.)

construídos ao longo da história da humanidade. Diga-se mais que um governo que eja a

expressão da vontade da maioria consolidada não será democrático se não re peitar o direitos

das minorias, inclusive com abertura para que a minoria possa expor, li remente. as uas

posições, participar do jogo eleitoral, podendo, inclusive, um dia, tomar- e maioria pela sua

capacidade de persuasão racional.

Além de ser relevante quem exerce o poder civil, é de importância vital. também saber

como esse poder é exercido, se ele tem ou não limites. Nenhum poder, exercido ou não pelo

povo, pode ter o beneplácito de ser absoluto, porque tenderá à intransigência e a opre ão, A

esse respeito, leciona Tocqueville, apud BOBBIO:

"A onipotência é em si coisa má e perigosa ... Não há sobre a terra autoridade tão

respeitável em si mesma, ou revestida de um direito tão sagrado, que eu deixaria agir

sem controle e dominar sem obstáculos. Quando vejo concedidos o direito e a

faculdade de tudo fazer a uma potência qualquer, seja ela povo ou rei, democracia ou

aristocracia, exercida numa monarquia ou numa república, afirmo: e tá ali o erme da
tirania.,,37

Segundo essa visão, a democracia requer limites, parâmetros in titucionais que façam

corte ao princípio de defesa do homem contra o arbítrio do poder. ão há democracia em

livre escolha dos governantes pelos governados, sem pluralismo político, em re peito à

ontade da maioria; igualmente não existe democracia, quando a maioria tudo pode ou,

mesmo não podendo tudo, nada deixa para a minoria. Explicando melhor, por amor ao

pensamento claro: se não houver a consubstanciação das condiçõe materiais de vida,

reduzindo a desigualdade; se não existir um leque de garantias a proteger o povo de si mesmo

Cf. Norberto Bobbio. Liberalismo e Democracia, Brasiliense, pp. 58 e 59.
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(vejam-se as cláusulas pétreas da CF/88, artigo 60, § 4°, inciso IV) a democracia procedural,

que é importante, será apenas uma fachada, que guarda e legitima a opressão.

7. As dimensões da democracia

A democracia não se define apenas pela participação popular na formação da vontade

do Estado. Ela - como sustenta ALAIN TOURAINE38 - não prescinde de princípios que a

resguardem do arbítrio no exercício do poder. Um governo amplamente apoiado pelas massas

populares pode ser um governo despótico e antidemocrático. A História dá-nos exemplos: a

Alemanha nazista; a Itália fascista. Não se pode negar que os governos que ali e instalaram,

resultado da má cicatrização das feridas do primeiro pós-guerra, contaram a princípio, com o

amplo consentimento da população. Nem por isso, no entanto, foram go erno democráticos.

Isso prova que a participação popular no poder é essencial, mas não suficiente para a causa

democrática. A democracia é mais do que a simples participação popular no poder!

ALAIN TOURAINE39 aponta três dimensões para a democracia: a limitação do poder

do Estado, a cidadania e a representatividade dos dirigentes. A interdependência delas é que

constituiria, para o mencionado autor, a democracia. Arriscar-se-ia a apontar uma quarta

dimensão: a tolerância. Se para o autor referido não há possibilidade de democracia em a

limitação do poder do Estado, sem uma cidadania conquistada e reafirmada a cada dia e em a

representatividade dos dirigentes, parece que descabe, de igual sorte, cogitar de regime

democrático quando não há espaço para a tolerância, em todos os seus matize . inclu ive e

sobretudo o político-ideológico. Numa época como a nossa - que BOBBIO definiu como de

politeísmo de valores - o único templo aberto, segundo o mesmo autor, deveria er o Panteão,

onde cada qual pudesse adorar o seu próprio deus. Desde que - impõe apre ar- e a completar

o pensamento do filósofo italiano - todos consentissem em jogar o jogo democrático tanto os

que participam ativa como os que participam passivamente do processo ocial (o eleitoral,

inclusive) e até aqueles que dele se negam - por motivos diversos que de cabe considerar aqui

- a participar.

A democracia não é o resultado da adição dos princípios elencados por TOURAINE.

Tampouco qualquer dos anteditos princípios (limitação do poder do Estado,

representatividade dos dirigentes políticos e cidadania) deve sobrepujar ao outro, mas

38 Op. cit., p. 42.
390p. cit., p. 43.
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conviver em justa e equilibrada harmonia. Parece de bom alvitre superar, por isso, o fetiche

da cidadania, ou seja, aquela postura que o próprio TOURAINE chamou de "obsessão da

identidade comunitária". Não se reduza o homem ao cidadão. Aquele é anterior a este. Em

simetria, não se reduza a sociedade civil ao Estado, porque aquela é anterior e superior a este.

Tanto é assim que se falou em limitação dos poderes do Estado. Em nome de quê? Em nome

dos direitos fundamentais.

Diz-se, amiúde, que o homem é ator social. A metáfora não agrada muito. Se por ator

se entender aquele que desempenha um papel previamente escrito, cujas fal e ato lhe são

ensinados prematuramente e de cujo script não pode fugir, recusa-se a admitir a propriedade

da expressão. O homem, mais do que ator, é autor social, porque é ele quem de e e crever o

seu próprio papel, compor o seu próprio personagem, construir o seu próprio enredo. Cada

homem e cada povo é roteirista e astro de sua própria história.

O maior sustentáculo da democracia e aquilo que lhe empresta mai iril autenticidade

portanto, é a vontade do cidadão de participar, responsavelmente, da coi a públi . E é a

conclusão de TOURAINE, com a qual se está em linha de convergência.
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CAPÍTULO TERCEIRO

DEMOCRACIA DIRETA, INDIRETA, SEMIDIRETA E PARTICIPATIVA

1. Considerações preliminares

A democracia pode ser direta ou indireta, a depender de como se realizam os processos

políticos para a formação da vontade do Estado: com ou sem intermediário . Se e e processo

se der com a intervenção de todos os interessados da comunidade ocial ao quai a ordem

jurídica reconhece capacidade, que se manifestam sem a colaboração de interlocutore , dir-se-

á direta a democracia; se, por outro lado, os membros da coleti idade indicarem

representantes os quais tomarão as decisões vinculatórias do corpo social. a democracia será

indireta. Repise-se, para clareza do raciocínio: na democracia direta, a deliberação popular é

imediata; na democracia indireta, mediata.

Na Antigüidade, a participação democrática dava-se sem a inter eção de protagonistas

que tivessem a incumbência de veicular outros interesses que não o gerais. excluída a

atuação de intercessores: a dita democracia direta. Nos dias corrente toda ia - dadas a

dimensões geográficas e demográficas das cidades e graças, também a complexidade dos

assuntos a gerenciar, aliada a um progressivo redimensionamento axiológico da ida privada e

à superação do modelo de produção escravocrata -, a regra geral é a democracia indireta,

procedimento através do qual o cidadão escolhe representante, atra é do voto, para

administrar a coisa pública.

2. Democracia direta

Atenas foi o berço da democracia direta. Reunidos em praça pública a Ágora''", os

cidadãos deliberavam imediatamente sobre os destinos da pólis em pleno exercício das

funções executiva, legislativa e judiciária da soberania. Os cidadão - esclareça-se de logo -

constituíam parcela ínfima da população, a qual era formada por grande contingente de

e cravos, os quais não tinham personalidade, porque eram coisa, e por mulheres, as quais

igualmente eram excluídas do processo político. Esse o motivo por que aqui não se utilizará o

BONA VIDES leciona - in Ciência Política, Malheiros Editores, p. 268, que a Ágora, na cidade grega, fazia o
papel que, nas democracias modernas, é desempenhado pelo Parlamento. Talvez fosse mais fiel à realidade,
data venia, afirmar-se que a Ágora desempenhava, na cidade grega, o papel que hoje é desempenhado pelo
Parlamento, pelo Executivo e pelo Tribunal.
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termo povo, de que se vale BONA VIDES41
, para referir o conjunto de pessoas que se reuniam

para traçar os destinos da comunidade. Poucos gozavam do status de cidadão. É, inclusive,

uma crítica acerba que se lança à democracia grega, sendo certo que alguns autores, segundo

informa BONA VIDES, se negam a admitir que haja existido de fato democracia na Grécia,

preferindo chamar de aristocracia democrática o fenômeno que ali se verificou.

São necessárias, no entanto, condições objetivas que permitam o exercício efetivo da

democracia direta. Tais requisitos, se existiram no passado, hoje estão cada vez mais ausentes

da vida das pessoas. Aludindo a isso, BONA VIDES (ibid.) aponta quai foram as condições

que consentiram ao Estado-cidade grego ter posto em prática o sistema de democracia direta

que o notabilizou e o distinguiu de entre os povos da Antigüidade. A primeira dessas

condições foi a base social escrava que dava sustentáculo à economia grega e que permitia ao

homem, livre de preocupações com a produção, dedicar-se aos assunto público em tempo

quase integral. Sem angústias materiais, o homem grego tinha di ponibilidade para os

embates políticos. Se hoje o homem econômico é o traço marcante da no a organização

social, para os gregos o homem político constituía essa marca. Ou, na palav do mestre

cearense: "a liberdade do cidadão substituía a liberdade do homem".

A segunda dessas condições envolvia a atitude ética do cidadão frente a de. que

decorreu de uma tomada de consciência quanto à imperiosa necessidade de inte -o na vida

política: mas não uma integração qualquer, senão aquela que traduzisse particip ão política

altruísta, solidária e responsável pela preservação do Estado, protegendo-o do inimigo

externos. Se bem vista, essa postura tinha um significado mais profundo traduzindo me mo

uma percepção de mundo que prevalecia à época: não havia, para os grego ,uma paração

clara entre, de um lado, o indivíduo e, de outro, o Estado. A separação axiológica n-o e fazia

e, por causa desse engajamento filosófico, sujeito e coletividade não con tituíam. orno hoje

realidades ônticas perfeitamente separáveis.

Parece uma verdade que independe de demonstração, um truísmo me mo. a afirmação

de que, nos Estados contemporâneos, não vigem as condições sociai retrocitadas que

permitam uma prática democrática direta, nos moldes gregos. À ausência de condições

ornem-se inúmeras outras circunstâncias, como, por exemplo, a grande extensão territorial

dos Estados-nações, o estabelecimento de novos paradigmas da liberdade a eparação

I Op. cit., p. 268.
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axiológica nítida entre Estado e cidadão e a preocupação crescente, por parte do segundo, de

proteger-se contra o primeiro, a base social da produção firmada no trabalho, o elevado grau

de complexidade dos assuntos a serem resolvidos etc.

3. Democracia indireta

o Estado moderno forjou a democracia indireta. Razões de ordem filosófica e também

de ordem prática operacional impuseram isso. Das primeiras, é te temunho a lição de

MONTESQUIEU, para quem o povo tinha aptidão para escolher e o fazia bem mas não tinha

aptidão para governar e, por isso, fazia-o muito mal. Homem e Estado ão realidades distintas,

que não se confundem nunca. O homem moderno é sujeito e não mero objeto da regulação

coletiva e está protegido por uma gama de instituições jurídicas e ociais da tendência

totalizadora do ente político estatal.

Sob o ponto de vista prático, além do que ficou dito em linhas pa ad . reforce- e a

contingência, a que está submetido o homem moderno, de satisfazer as suas nece idade de

sobrevivência pelo trabalho. Essa circunstância fragmentou o homem que na Grécia. era

todo ele político, porque agora, para além da dimensão política, há várias ou . dentre as

quais se destaca, com expressivo relevo, a dimensão econômica. Há muito mais coí com

as quais o homem moderno tem de se preocupar do que, à sua época, tinha o homem grego.

Precisamente por esse motivo é que hoje não se poderia dizer de um homem que não e

preocupasse com a política aquilo que Péricles disse de seus contemporâneo que adota am

esse comportamento, ou seja, que eram inúteis. Dê-se a palavra a BO • E . em

transcrição literal:

"Se o homem moderno tem apenas uma banda política do seu ser, é porque antes de

mais nada aparece ele também como homo oeconomicus. Quando dizemos homem

econômico e político, estamos principalmente aludindo à possibilidade de que tem o

homem de conceder ou deixar de conceder mais atenção, mais zelo mais cuidado ao

trato dos assuntos politicos'T": (Destacou-se).

A democracia indireta se operacionaliza através da representação que, nos dias

correntes, é o mecanismo utilizado para emprestar legitimidade popular às diversas decisões

governamentais. Já ROUSSEAU, no Contrato Social, critica duramente a democracia

420p. cit., p. 273.
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indireta, chegando mesmo a dizer que o povo só é livre no momento de escolher os seus

representantes mas, feito isso, no momento seguinte, toma à sua condição de não livre43
•

São traços marcantes e característicos da democracia indireta que vigem no mundo

ocidental, no pensar de BONAVIDES: a soberania popular, esteio legitimador de todo o

poder; o sufrágio universal, com pluralidade de partidos políticos e candidatos aos postos

eletivos; a previsão constitucional do princípio da divisão das funções do Estado; a igualdade

de todos perante a lei; a adesão clara ao princípio da fraternidade social; a representação como

base das instituições políticas; a limitação das prerrogativas dos governantes; o Estado de

direito, com proteção às liberdades individuais e públicas, sobretudo àquelas ligadas ao

pensamento e sua livre manifestação; a transitoriedade dos mandatos e, finalmente, a

garantia de existência e de atuação das minorias políticas, com ampla po ibilidade de

também se fazerem representar para atuar no cenário das decisões coletivas.

Na democracia indireta o poder é do povo, mas o seu exercício é entregue a

representantes populares, os quais têm a incumbência de levar a cabo a administração da

coisa pública, editando leis, praticando os atos de governo. O representante. no entanto,

age não em decorrência de um poder próprio; realiza essas atividades não por deliberação

pessoal, senão em nome e no interesse da coletividade. O seu poder não de orre de uma

autoridade supra-humana, de uma ascendência privilegiada, de uma aura místi envol ente,

de uma sabedoria espantosa: decorre pura e simplesmente do consentimento do po o,

consentimento que se expressa no processo eleitoral, periodicamente reno ável. O regime

será tanto mais democrático quanto maior participação do cidadão pos a e . rir. Ou, em

outros termos, o poder estatal será exercido tanto mais democraticamente quanto ma' intensa

seja a atuação direta do cidadão na gerência do Estado, desde que e a participação eja

espontânea, livre, não condicionada e aberta, existindo condições materiais e morais que

ensejem o amplo debate social das causas públicas.

4. Democracia semidireta

43 Eis, na íntegra, a reprodução do excerto a que se refere o texto: "A soberania não pode ser representada pela
mesma razão por que não pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade
absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio-termo. Os deputados do povo não são,
nem podem ser seus representantes, não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É
nula toda lei que o povo diretamente não ratificar em absoluto, não é lei. O povo inglês pensa ser livre e muito
se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento uma vez estes eleitos, ele é escravo, não é
nada. Durante os breves momentos de sua liberdade, o uso, que dela faz, mostra que merece perdê-la." In Do
Contrato Social. Coleção Os Pensadores, Nova Cultural, pp. 186 e 187.
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Nos Estados modernos, como se disse em outro passo, não cabe mais falar de

democracia direta, pelo menos com a extensão que a ela davam os gregos. Predomina a

democracia indireta ou representativa. Como tempero a isso, surge a democracia semidireta.

Nela há elementos tanto da democracia direta - intervenção do cidadão nas deci õe do Estado

sem a interseção de representantes seus - e elementos da democracia representativa - a escolha

de representantes pelo povo para gerir a coisa pública e elaborar as leis do Estado, ainda que

com predomínio desses últimos. É, pode-se dizer assim, um caminhar da democracia

representativa que tenciona levá-Ia a se aproximar da prática democrática do grego .

A democracia representativa - ou indireta - é perfeitamente compatí el com a

democracia direta. Por essa, se complementa aquela. Países há, como a Suíça. por exemplo,

que praticam fortemente a democracia direta em seus Cantões (Uri, Glaris. Interwald,

Appenzells). No Brasil mesmo, a ordem jurídico-constitucional admite a participação direta

do cidadão na formação da vontade estatal, nos termos do art. 14 da Constituição Federal, in

verbis: "A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e

secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II -

referendo; //1 - iniciativa popular." É essa conjugação - da democracia direta com os

instrumentos de participação popular direta na formação da vontade do Estado - que cria a

chamada democracia semidireta. Semidireta, repita-se por amor às idéias cl . porque

existe a representação, instituto típico da democracia indireta, e há instituto como o citado

nos incisos acima, que possibilitam ao povo decidir imediatamente sobre alguns untos a

respeito dos quais a manifestação direta é admitida pela ordem constitucional.

5. Democracia participativa: um salto de qualidade

A exemplo de institutos tais quais o plebiscito, o referendo e a iniciati a popular não

comprometerem a essência da democracia representativa ou indireta; assim não a afeta aquilo

a que se vem de chamar, na doutrina e mesmo na legislação de alguns po o verbi gratia,

artigo 2°, in fine, da Constituição Portuguesa de 1982) de democracia participativa. A idéia

de uma democracia participativa vai além da participação popular nas eleições de

representantes, cuja atuação dará vitalidade e existência às ações do Estado. Ela implica o

próprio agir do cidadão nos órgãos públicos e a multiplicação de foros abertos, onde a voz do

homem comum possa fazer-se ouvir.
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Como refere JORGE MIRANDA 44, a democracia participativa visa a complementar, a

estimular ou limitar o espectro de decisão de órgãos do poder político, produzindo o efeito de

contrariar até tendências oligocráticas ou aristocratizantes de govemantes, mesmo eleitos,

assim como, de um modo geral, da classe política. Isso porque apenas a eleição não tem o

efeito de imunizar ou tomar isenta de crítica a atuação do representante' tampouco se pode

reduzir ao voto periódico - de extrema relevância - a possibilidade de o cidadão interferir nos

assuntos condizentes ao interesse público, após o que volta para casa e aguarda a realização

do próximo pleito. A democracia participativa traz em si uma noção de perenidade, de

atuação que se protrai no tempo, de regularidade.

Embora a expressão democracia participativa guarde em si um caráter pleonástico,

porque democracia já de si implica a noção de participação política dos cidadão e re guardo

dos direitos fundamentais de liberdade, justifica-se o uso da expressão nominada uma vez

que a participação de que se quer falar é aquela que é mais intensa do que apenas o oto que

se repete a cada período determinado, com a regularidade fixada nas lei do país. Essa

integração do cidadão deve ocorrer em muitas outras esferas de decisão, discutindo as untos

concretos e palpáveis que estejam ao seu alcance e afetem a sua comunidade. De que modo

se traduz essa intensificação da participação popular? Segundo o referido autor. em três

entidos distintos: a) no sentido de um encorpamento da participação ou animação cívica que

promova um aproveitamento mais conseqüente dos direitos políticos garantido na ordem

constitucional, de um estímulo para a integração em partidos políticos ou grupo de eleitores,

criando, finalmente, disponibilidade para o desempenho de cargos públicos; b) no entido de

atribuir-se ao cidadão direitos de intervenção no exercício das funções admini trativas

estatais; c) no sentido de emprestar relevância a grupos de interesses, de associações e de

instituições que surgem espontaneamente no seio da sociedade civil, de modo a permitir

ingerência deles ou delas no processo de produção de decisão dos órgãos do Estado.

Ainda segundo MIRANDA 45, o sentido referido na alínea "a" supra não traduz nada de

novo, sob o ponto de vista dos avanços produzidos pelo constitucionalismo liberal, sendo

diferente, todavia, a interpretação nos outros dois casos. A dimensão retratada na alínea "b"

revela uma mudança de perspectiva substancial, pois implica a transmudação da

44 A Democracia Representativa: princípios e problemas gerais. In Estudos Eleitorais, TST - V 2, jan./abr.
1998, p. 22.
45 Op. cit., p. 24.
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administração burocrática e autoritária - a tradicionalmente conhecida - para uma

administração descentralizada que trabalha uma nova relação com os seus administrados,

mais aberta. Essa transformação aconteceria em dois momentos: nos processos que afetam

os interesses do cidadão; na gestão de serviços ou estruturas organizatórias da Administração

pública.46

Finalmente, no sentido expresso na alínea "c", o que se tem é a po ibilidade de

manifestação do grupo, que passa a ser ouvido pelos órgãos públicos e a ele ter ace o. Uma

vez que há interesses conflitantes na comunidade social, é perfeitamente natural que os

cidadãos que têm interesses convergentes se unam em grupos, de modo a facilitar a defe a dos

seus interesses em situação de conflituosidade com outros grupos, associaçõe ou instituições.

A idéia, portanto, é trazer esses grupos para o interior do processo político d ., rio de

maneira a tomar claros os interesses requestados e imiscuí-los na consi e o mais

abrangente do interesse geral, a ser preservado pelos órgãos do poder. Que o in er geral

se sobrepõe aos interesses locais e corporativos é fora de dúvida; que os de a de id rar é

equívoco; que os possa sintetizar e harmonizar é um objetivo a ser procurado .

Uma vez que a democracia representativa exclui a participação direta do indivíduo nas

decisões do Estado e do governo - embora não seja uma exclusão total -. e. ainda

considerando que o mandato político é livre, desvinculado dos cidadãos é mis er criar

mecanismos adicionais que, estribados no corolário de que o poder pertence ao po o,

possibilitem transformar a apatia, a abulia e a acracia'" políticas em relação aos problem da

sociedade-Estado, numa espécie de conscientização de responsabilidade em uma ociedade

que se pretende ativa'". Por outro lado, a participação direta do cidadão cria condiçõe de um

maior controle popular na gestão e exercício do poder público, o que a mera repre entação

46 Neste ponto, Jorge Miranda cita o caso da Constituição Portuguesa, em cujo artigo 264, n.? 4 está dito que o
processamento da atividade administrativa assegurará a racionalização dos meios a utilizar pelos serviço e a
participação dos cidadãos na formação de decisões que lhes afetarão o interesse, garantidos o direito de
informação aos interessados, acesso aos arquivos e registros administrativos, de notificação e de fundamentação
dos atos administrativos. Podem ser citados os seguintes dispositivos da Constituição Federal Brasileira que
contemplam essa mesma perspectiva: LXXII, artigo 5°; § 2°, artigo 216, além de outros.
47 No Brasil esse tipo de participação ocorre, por exemplo, todas as vezes que o governo convoca entidades como
a CUT, a CGT, a CNI e outras para discutir e deliberar sobre políticas públicas nas áreas de macroeconomia e
negócios.
48 Os termos apatia, abulia e acracia política serão explicados no próximo capítulo.
49 Cf. Regina Maria Macedo Nery Ferrari, O Desenvolvimento da Democracia como resultado da efetiva
participação do cidadão. In Democracia, hoje: um modelo político para o Brasil. Celso Bastos Editor. A
autora, no entanto, não refere, em seu texto, as expressões abulia e acracia.
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não garante. Isso acaba por induzir uma maior estabilidade do sistema. A esse respeito,

~RY FERRARY, citando BOBBIO, preleciona:

"O processo de alargamento da democracia na sociedade contemporânea não ocorre

apenas através da integração da democracia representativa com a democracia direta,

mas também, e sobretudo, através da extensão de democratização - entendida como

instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação do interessados

nas deliberações de um corpo coletivo - a corpos diferentes daqueles propriamente

políticos. Em termos sintéticos, pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um

desenvolvimento da democracia, ele consiste não tanto, como erroneamente muitas

vezes se diz, na substituição da democracia representativa pela democracia direta

(substituição que é de fato, nas grandes organizações, impossível), ma na pa a em da

democracia na esfera política, isto é, na esfera em que o indivíduo é considerado como

cidadão, para a democracia na esfera social, onde o indivíduo é considerado na

multiplicidade de seus status, por exemplo: de pai, de filho, de cônjuge, de empresário

e de trabalhador, de soldado, de administrador e de administrado de produtor e de

consumidor, de gestor de serviços públicos e de usurário etc.: em outra palavras na

extensão das formas de poder ascendente, que até então havia ocupado qua e

exclusivamente o campo da grande sociedade política (e das pequenas e muita vezes

politicamente irrelevantes associações voluntárias), ao campo da sociedade civil em

suas várias articulações, da escola à [âbrica't", (Destaque no original .

Na linha do que ficou consignado, falar em princípio democrático no dias corrente não

, apenas referir um processo eleitoral extreme de falhas, em que ejam re peitadas as

vontades prevalecentes no seio da comunidade social, é, igualmente, a po íbilitação de um

rocesso dinâmico de democratização que atinja, indistintamente, os di er o campo da vida

ltural, social e econômica do cidadão, a exemplo da participação na ge tão da e cola, a

_articipação dos trabalhadores na gestão e lucro das empresas, a participação na decisões de

in estimento dos recursos públicos, com o orçamento participativo, a participação na escolha

prioridades a serem enfrentadas pelas políticas públicas etc. A democracia participativa -

e busca uma integração maior do cidadão na vida pública para além da atuação político-

leitoral - significa, portanto, um salto de qualidade, o qual, não obstante, possui limitações

, itas à sua natureza, mas não pode ser desprezado.
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CAPÍTULO QUARTO

O VOTO COMO EXPRESSÃO DA DEMOCRACIA

1. Considerações preliminares

o voto é o instrumento por excelência da democracia representativa. • ão há dúvida

quanto a isso. Mas é bom perceber que, ao votar, o cidadão está exercendo diretamente a

democracia, porque é ele, sem interposta pessoa, que decide quanto as o que lhe são

oferecidas no cenário político. Votando, é o povo, em quem reside o poder. q e decide. Por

força disso, é salutar distinguir que, mesmo na democracia representati a. há . momentos

perfeitamente identificáveis: no primeiro momento, quando o povo é chamado . tem- e

o exercício da democracia direta; depois, escolhidos os representante do '0 e com a

atuação deles nos postos para os quais foram eleitos, tem-se a democracia indire

Para uns, o voto é um direito; para outros, um dever; para muito é. o o empo

um direito de participação política e um dever cívico. Ele já foi re tri o. ' ·0: já

contemplou discriminações dos mais diversos matizes: de sexo, po ição au de

instrução, etnia etc. Nos Estados Unidos da América, verbi gratia, o direi o ' foi

reconhecido às diversas categorias étnicas em 1870 (Emenda XV); à m em 1920

(Emenda XIX). Apenas em 1964, com a Emenda XXIV, proibiu- e a e ão de

pagamento de imposto eleitoral ou qualquer outro imposto como pre upo o . ei o de

voto, e em 1971 (Emenda XXVI) proibiu-se a discriminação aos menore de ezoi o ano . A

redação dessa última emenda é emblemática, verbo ad verbum: 'O direito de lOIO dos

cidadãos dos Estados Unidos, de dezoito anos de idade ou mais, não erâ ne afio ou

cerceado pelos Estados Unidos ou por qualquer dos estados, por motivo de idade:"

Como se viu, as emendas à Constituição americana bem historiam a con pção do

direito de voto, que sempre caminhou numa direção de universalização. É princípio lógico:

e a democracia caracteriza-se pelo governo da maioria, é preciso que o maior número de

pessoas da comunidade sejam chamadas a deliberar os destinos do Estado o que ó e perfaz

mediante, entre outras garantias, a universalização do sufrágio, que de e er igual para todos,

ecreto e periódico. Igual para todos, como decorrência do respeito ao princípio da i onomia,

50 Op. cit., p. 224.
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que veda as discriminações não calçadas em razão suficiente, não se tendo em tal conta

aquelas firmadas com base no sexo, no grau de instrução, no patrimônio, na raça, no credo, na

idade. Secreto, como penhor de espontaneidade na manifestação do eleitor, com vistas a

evitarem-se as pressões da força. Periódico, porque apenas o exercício da soberania é

delegado com o voto, não ela em si mesma; desse modo o cidadão deve estar sempre - a prazo

razoável - voltando a manifestar-se e, com isso, renovando o poder.

Algumas perguntas se impõem a essa quadra: Além de universal, igual, secreto e

periódico, o voto também deve ser obrigatório? O voto obrigatório é compatível com

princípio do governo democrático? A obrigatoriedade do voto traz alguma contribuição para

o aperfeiçoamento da democracia? São questões sumamente polêmicas, ainda não

definitivamente respondidas pela teoria democrática. As correntes que se formaram em torno

do tema desfiam os mais variegados argumentos, de ordem pragmática ou principiológica, em

defesa ora do voto obrigatório, ora do voto facultativo.

Os corifeus do voto obrigatório sustentam que o reconhecimento legal do direito de

abstenção'" traz como resultado a menor representatividade do eleito; o desestímulo ao

exercício da cidadania, fazendo com que o cidadão se alheie dos assuntos relativos à pública

administração; o esvaziamento do processo eleitoral, tornando-o mais vulnerável às

ingerências de pequenos grupos mais politizados e com maior poder de interferência; a

preponderância dos interesses das minorias organizadas em detrimento dos interesses da

imensa maioria, desorganizada. Afirma-se - com um certo tom escatológico - que candidatos

a cargos majoritários, como o são os do executivo (Presidente da República, Governadores de

Estado e Prefeitos Municipais), poderiam ser eleitos com uma parcela ínfima dos eleitores

inscritos, a terça ou quarta parte deles. Nessa perspectiva, o fim do voto obrigatório

representaria um retrocesso das instituições políticas, uma vez que a sociedade estaria abrindo

mão de conquistas alcançadas a duras penas.

Do outro lado e em franca divergência, os adeptos da facultatividade do voto opõem o

argumento da consciência: a participação política, pelo voto, dá-se por imposição de

consciência, jamais por obrigação. A obrigação, aí, seria incompatível. Vota-se por

espontânea e soberana decisão de votar, sem qualquer interferência ou pressão, porque outro

qualquer motivo implica ofensa à liberdade individual e à livre disposição da razão. Ademais,

51 No capítulo sete, será apresentado o conceito de direito de abstenção.
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L
diz-se amiúde, o direito de abstenção reduziria significativamente ou até eliminaria os votos

brancos e nulos, conhecidos pela alcunha genérica de voto de protesto. (pateticamente famoso

é o caso, no Estado do Rio de Janeiro, nas eleições de 1982, em que dezenas de milhares de

eleitores compareceram às umas e sufragaram o nome do Macaco Tião numa expressiva

votação que lhe teria - se válida fosse - garantido uma cadeira no Parlamento).

A legitimidade dos eleitos seria tanto maior nesse sistema, haja vista que legitimidade é

um conceito não apenas quantitativo, mas qualitativo. Se a participação democrática do

indivíduo é algo tão vital para os destinos da nação, que se a deixe à mercê do que votam

responsavelmente, após detida e refletida ponderação das opções. Di o re ultaria uma

melhor qualidade do processo eleitoral, que não teria espaço para o voto do irre ponsávei ou

para o voto de deboche, uma vez que dificilmente pessoas se disporiam a comparecer' urna

com esse intuito. É preciso superar os sofismas.

Pensa-se que, muito mais do que um problema pragmático, essa é uma eu ão de

princípio. A resposta à indagação o voto deve ou não ser obrigatório? pa a pela con pção

que se tenha do Estado e de sua inserção na vida do cidadão e perpassa também pela idéia que

e tenha da participação que deva assumir o cidadão na modelagem das feiçõe e ta . .

Ponha-se em novos termos a questão: O cidadão deve ser obrigado a participar do

embates eleitorais, ou deve ser incentivado a isso, através de uma prática democrática

educativa, tida, no seio da sociedade, por valor impostergável? E aqui já se começa a adentrar

o objeto mais específico do presente trabalho, cujo desenvolvimento será dado com pormenor

nos capítulos que se seguem. Por ora, fique dito que é equivocada a tendência de re ponder a

e sa pergunta com uma sempre retomada postura de relativização dos conceito. uma

ociedade democrática, é claro que pagar imposto deve ser uma obrigação; mas não parece tão

óbvio que, numa sociedade democrática, o voto, tal qual o tributo, deva ser uma contingência

inarredável. Essa é uma visão reducionista. A participação política não se exaure no oto,

embora seja ele de alta relevância.

No caso brasileiro, a preferência do legislador constituinte sempre foi pelo voto

compulsório. Interessante notar que tanto as Cartas Republicanas Democráticas de 1934 (art.

109), 1946 (art. 133), 1988 (art. 14, § P), quanto as Constituições oriundas dos regimes de

exceção (1937, 1967 e Emenda Constitucional n,? 1, de 1969) seguiram a me ma linha e

referendaram a obrigatoriedade do voto.
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Não se deve descurar o fato - de resto evidente - de que os períodos de exceção por que

passou a sociedade brasileira constituíram-se em fator de empeço para a benéfica atuação dos

reflexos pedagógicos da luta política, forjada nos debates públicos, no livre câmbio das idéias,

na plural idade de ideologias, no voto. Se essa é uma inferência necessária, não e pode, no

mesmo diapasão, olvidar que o voto obrigatório - uma constante na no a ordem jurídica,

como se viu - jamais foi veículo de estabilidade das instituições democráticas da mantença de

um cenário político desanuviado, nem, tampouco, pode ser apontado como iga de

sustentação dos direitos políticos, dos direitos civis e da institucionalização do direitos

sociais. Resta, portanto, adentrando a teoria democrática de exercício do poder. perquirir ante

os seus postulados, se se justifica a permanência da obrigatoriedade do voto, ou . por outra,

o reconhecimento legal do direito de abstenção é mais coerente sob o ponto de v' ta eórico.

2. Sufrágio e voto: conceito e distinção

É comum verem-se as expressões sufrágio e voto sendo usadas para transmitir uma

mesma idéia. Não há, contudo, acerto nesse proceder. JOSÉ AFONSO DA IL --o ao

abordar a matéria, formula uma distinção usualmente feita por parte da dout:ri.na. Diz o

mencionado autor que a Constituição Federal distingue os conceitos de sufrágio. oro e

escrutínio. Conquanto os três termos refiram-se ao processo de participação do po '0 no

governo, o primeiro termo expressa, na verdade, o direito (sufrágio); o segundo termo. o

exercício do aludido direito, ou seja, o voto seria o exercício do direito de ufrágio: já o

escrutínio, é o modo por que se exerce o voto.

° Professor CARLOS AYRES DE BRIITO, em conversa de orientação de ta

dissertação, aludiu à insuficiência da distinção reproduzida acima, chegando me mo a afirmar

que ela seria tímida demais. Segundo ele, quando a Constituição Federal, no eu artigo 14

pontifica que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo oto direto e

secreto, pretendeu estabelecer noções perfeitamente diferentes entre um e outro instituto .

De mais, a interpretação constitucional deve sempre ser ultimada de modo a empre tar o

maior grau possível de alcance aos termos constitucionais, os quais jamais poderão er

entendidos de maneira a que pareçam repetitivos ou expressem superfetação. Postula o ilu tre

professor o desenvolvimento de uma doutrina mais refinada para solucionar o problema e

chega até a indagar se com o termo sufrágio o legislador constituinte não quis referir o

52 Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores.
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conjunto de direitos políticos insertos na Constituição. CARLOS AYRES DE BRITIO não

propõe uma resposta definitiva, mas na verdade formula uma indagação: o sufrágio não seria

a idéia-síntese do direito de participação política, na Magna Carta albergado? Se a solução

for afirmativa, então o sufrágio não é apenas o direito de votar, mas igualmente de er votado,

de filiar-se a partido político, de postular uma candidatura, de concorrer nas convenções

partidárias, de realizar comícios e fazer propaganda eleitoral, nos termo da lei. Esclareça-se

que, neste trabalho, as locuções sufrágio e voto são utilizadas com o ignificado apontados

por JOSÉ AFONSO DA SILVA.

3. Generalidades

O termo sufrágio tem sua origem do latim suftragium, que significa aprova ão. idéia

inerente ao pensamento democrático é, como se procurou demonstrar no capítulo I e II. que

o governo civil deve alcançar o consentimento popular; deve, para legitimar- e. r apro ado

pelo conjunto dos cidadãos. Essa aprovação é verificada através de eleiçõe li re . n qUal

o corpo eleitoral escolhe os representantes para o exercício da autoridade política.

J. H. MElRELLES TElXElRA leciona que é pelo voto que se exerce a oberani quer

dizer, é pelo voto que a comunidade social adota as decisões políticas fundamen . d ua

própria existência. É por ele, igualmente, que o Estado se delineia, adotando o prin 'pio

jurídicos estruturantes de sua organização e, dessa forma, traça os fins para o e

destina. Os ocupantes das funções governamentais que, em nome do povo fonte d odo o

poder, exercerão a soberania são escolhidos através do votO.53

As eleições são, para qualquer povo, um momento de sublimação em qu ele e

reafirma autônomo e guia do seu próprio destino. É o instante de maior dignidade de

qualquer povo, de qualquer nação, porque é nele que esse povo se apresenta a i me mo e ao

demais povos civilizados como autor inconteste de sua própria biografia. Logo de capital

importância o processo eleitoral e o voto. É também pelo voto que se concretiza o governo

democrático, no qual se manifesta a adesão livre dos cidadãos "por aqueles fatores de

consciência, de eficácia psicológica, que um sistema de normas, ou um programa de ida

comum, exerce na alma dos homens. É pelo voto, afinal, que se realiza no Estado aquele

Curso de Direito Constitucional, Forense Universitária.
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'status' de equilíbrio, resultante da diferentes tendências contidas nas vontades e opiniões

de conteúdo político, existentes na comunidade estatat'i"

É sintomático observar como os autores, regra geral, aludem à vontade, à opinião, às

vezes adjetivando tais termos (vontade política), quando se referem ao voto, no sentido de

que, ao dâ-Io, o eleitor manifesta uma vontade. Dita idéia é razoavelmente pacífica na

doutrina contemporânea e, sendo certa, como aqui se pensa que é, tem um implicação direta

com o problema da obrigatoriedade ou não do voto. Por ora, fique registrado que e o povo é

o detentor exclusivo do poder político, como expressamente declara a Constituição, essa

titularidade potencial se faz ato, ou seja, se efetiva, através do sufrágio, com o exercício do

direito de voto.

4. Natureza jurídica

ANA FRANCIA MlNEITI55 pontifica que amar e servir à pátria é um do primeiro

deveres do cidadão. E, para ela, influir diretamente na organização do governo, eleger para o

exercício da autoridade os melhores de entre os membros da comunidade ocial. o mais

preparados e mais honestos, é um dos meios mais eficazes de servi-Ia; é cumprir uma da

funções mais importantes da cidadania naqueles países que fizeram a opção pela democracia

republicana, nos quais não há governo ou deliberação senão por meio de representação. A

aludida autora - que não faz distinção entre os termos sufrágio e voto - leciona, in verbi :

"Es un hecho ya demostrado y aceptado por Ia ciencia política moderna que ia

soberanía, fuente de toda autoridad, reside en el pueblo. Y este pueblo, haciendo uso

de esse reconocimiento participa en ei nombramiento de sus funciona rios en ia

deliberación y decisión de ios asuntos públicos, expresando su voiuntad por medio dei

voto.

El voto tiende a mantener Ia continuidad dei gobierno, preservar y perpetuar el órdem

público y Ia protección de los derechos individuales. Su propósito por con iguinte es

público y general, no privado e individual".56

A linha de argumentação desenvolvida pela autora em referência, já no início do seu

trabalho, deixa entrever a posição que assume quanto ao exercício do direito de sufrágio, haja

TElXElRA,op. cit., pp. 503-504.
5 Sufragio, Tesis presentada para optar el título de Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de
anta Fe. Faculdad de Derecho y Cieneias Soei ales, Santa Fe, 1920.
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vista a indicação clara que dá ao referir o sufrágio como uma função da cidadania. Segundo

esclarece, no último quarto do século XIX, dada a agitação com que eram discutidas as

questões relativas aos direitos civis, as paixões tiveram uma influência muito grande nos

negócios públicos da América, de modo a influir consideravelmente no debate do direitos

políticos, insistindo considerável parcela da doutrina em que o sufrágio era um direito natural,

assim como a vida e a liberdade. Como esses, o sufrágio seria ilimitado, uma faculdade

própria da pessoa não delegada à sociedade de que se é membro.

Tal posição é acerbamente criticada por MlNETTI (ibid.). Com razão, diz ela que basta

aprofundar um pouco mais o exame da matéria para que afiorem as erroni ínsitas a e a

forma de pensar. Uma análise mais acurada fará perceber a distinção que e . e entre o

direitos chamados naturais ou individuais e outros que, não obstante tenham o mesmo

ujeitos, têm, por seu turno, distintos objetos e diferentes fundamentos de existên .a. o

atributos da personalidade humana e, dessa forma, expressão da liberdade civil: o o - como

o sufrágio - são uma manifestação da liberdade política e a ele não têm direi o o o

indivíduos que reúnam as qualidades indicadas nas leis do país. Os primeiro -o do

indivíduo; os segundos, função da sociedade. Ou, em suas palavras: "Ademâs: el no

puede ser un derecho natural deZ individuo, porque no existe para beneficio de ést ópara

beneficio dei Estado mismo, vale decir: primero y ante todo en beneficio de Ia ociedad y

despues, mediante el orden social, en beneficio de todos sus miembros individuale .-st

Essa idéia - de que o sufrágio existe, antes do mais, para o bem do Es . para

benefício do Estado -, não é, data venia, exata. Embora se concorde com a po ição gundo a

qual o sufrágio não é um direito natural.", bem assim se concorde também com linh

gerais dos argumentos utilizados pela autora já referida, ela se houve com exce ao fazer

uma afirmação tão contundente. O sufrágio não existe para benefício do E tado. nem e

consegue atinar o que pretendeu sustentar com essa alegação; além do mais não pode nem

deve confundir o Estado, entidade política, com a sociedade, entidade ab trata. a que o

autores dão conotações as mais diversas, o que causa uma certa perplexidade. Tal ez fo e

melhor falar, para evitar enganos, em sociedade civil. Mas, ainda assim confundir o Estado

Op. cit., p. 25.
Op. cit., p. 26.
Para os fins a que se visa aqui, é despiciendo entrar na discussão acerca da existência ou não de tal modalidade

de direitos, razão pela qual se deixa de fixar posição sobre o intricadíssimo problema.
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ffi - --
m a sociedade civil é um grave erro de perspectiva e uma séria concessão ao pensamento

cista.

De outra via - e agora retomando a linha de argumentação precedente, para refutar a tese

o sufrágio como direito natural - a atividade humana que importa o exercício de um direito

tural manifesta-se amplamente, ainda quando o homem não faça parte de uma sociedade

lítica. A lei, segundo a doutrina do direito natural, apenas declara tais direitos, protegendo-

, de modo a que os indivíduos, dentro dos limites fixados nela, possam agitar-se com plena

íberdade. O exercício do sufrágio - o voto, portanto - está submetido a uma rigorosa

gulamentação legal. Nesse sentido, o cidadão não vota como quer, quando quer e onde

uer. A lei determina o dia da votação, o horário em que ela se dará, a forma como ocorre, as

ndições em que o voto deve ser depositado na uma etc. Se o voto fosse um direito natural,

ão teria sentido o estrangeiro perdê-lo apenas por estar fora do seu Estado.

A admissão do sufrágio como direito natural levaria a conseqüências absurda, egundo

Gonzelez Calderón, citado por MINETTI (ibid.). Se o sufrágio é um direito natural 59,

rgunta ele, como se pode limitar o seu exercício a homens de certa idade e que não e tejam

cometidos de determinadas incapacidades? Por que não pode ser exercido além das

onteiras do país? Com que fundamento se castiga aquele que faz negócio com eu voto,

mo, por exemplo, a venda? As perguntas reproduzidas pela autora têm, se tomadas

evidamente contextualizadas, o claro propósito de legitimar a conclusão sugerida por ela: o

ercício dos direitos naturais só afeta diretamente os interesses do próprio indivíduo, ao

a so que o sufrágio afeta diretamente os interesses sociais. O sufrágio - e é essa a sua

bordagem conclusiva - não é, em essência, um direito individual.

Em primeiro lugar, direito natural e direito individual não são expressões que se

equivalham. Do argumento - acertado - de que o sufrágio não é um direito natural não se

egue a inferência, feita pela ilustre acadêmica, de que o voto não é, igualmente, um direito

individual. Isso parece tão claro que independe de demonstração. A Carta Magna do Brasil,

por exemplo, no inciso XXVII, artigo 5°, reconhece o direito autoral, inclusive transmissível

aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ora, o direito autoral, que não é um direito natural,

é não obstante, um direito individual. Não há, portanto, nenhuma relação de implicação

recíproca entre direito natural e direito individual.
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Caberia, ainda, uma indagação: Se o sufrágio não é um direito individual, seria, então,

um direito social, coletivo? Parece que a autora em análise se inclina por responder

afirmativamente a essa interpelação. Tal postura, todavia, fica aqui rechaçada

peremptoriamente: o direito de sufrágio é público subjetivo, sem sombra de dúvida, direito

esse que o cidadão exerce, nos limites da lei, como membro de uma sociedade política. É um

direito político, de exercício individual.

As restrições impostas pela regulamentação estatal ao exercício do direito de sufrágio,

por si sós, não desnaturam essa qualificação que aqui se lhe dá, uma ez que até mesmo os

clássicos direitos naturais, como a liberdade e a vida, sofrem, igualmente re trição legal dos

mais variegados matizes. Lembrem-se, apenas para exemplificar aquelas restrições

decorrentes da admissão das penas privativas de liberdade (limitação do direito de liberdade)

ou mesmo a excludente de antijuridicidade da legítima defesa (limitação do direito à ida), a

qual faz lícita a conduta daquele que, para salvar-se, subtrai a vida do eu inj to agressor.

Não há direitos absolutos, e não o são nem mesmo os direitos assim dito naturais.

Superada essa discussão, o problema da natureza jurídica do sufrágio permanece aberto.

É que pululam na doutrina, nacional e estrangeira, pontos de vista os mais díve o acerca

disso. Para uns, o sufrágio é um direito e, como tal, pode ou não ser exercido. Dizem outros

que o sufrágio, de par com ser um direito, é também um dever. Há os que pensam não er

possível conciliar a idéia do sufrágio ao mesmo tempo como um direito e um dever. razão por

que professam que ele é apenas um dever moral e legal. Finalmente. e . tem os que

defendem que o sufrágio possui tríplice qualidade: é um direito, um dever e uma função

pública. José Manuel Estrada, apud MlNETTI, defensor vigoroso da te e de que o sufrágio é

um direito/dever, sustenta sua posição nos seguintes termos:

"Siendo ia sociedad producto de una iey ineiudibie de constitución morai dei hombre,

es por el hecho una condición de su existencia y progreso. De aquí se segue su

sometimiento aios principios racionaies dei deber, y su obiigación primitíva de

amparar a todos y cada uno de ios individuos que ia componen en ei ejercicio reguiar

de sus fuerzas adaptado a ias ieyes divinas que ies impeien ai iogro de su destino. La

noción dei derecho nace dei contacto de ios seres que son responsabies y obligados por

una misma iey. Así en ia universalidad dei deber tiene origen ia universalidad dei

-9 No trabalho aqui tantas vezes citado, a Professora Minetti usa a expressão direito natural como equivalente a
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derecho. Garantir los derechos dei hombre, o en otros términos, impedir que ningun

hombre sea perturbado en el cumplimiento de sus deberes morales; y algo más,

[acilitarle su observancia, es el objeto de ia sociedad en cuya virtud tiene potestad para

conservarse a si misma y para someter a obediencia a los que, alterando el órden o

menoscabando el derecho ageno, infringen Ias leyes eternas dei universo racional.

Esta potestad se llama soberanía. La soberanía es una fuerza limitada y legislada:

corresponde a un deber, y no sinó en cuanto existe Ia respon abilidad con Ia cual se

relaciona. Siendo común a todos los hombres el deber de garantir a cada uno el uso

libre de sus fuerzas en cumplimiento de su deber moral, se sigue que es olida ria y

universal Ia responsabilidad que dá origen a Ia soberanía; y por lo tanto que es

ilegítima toda organizaciôn positiva de Ia sociedad en Ia cual ia soberanía radique en

outra entidad, sea clase o persona distinta dei pueblo't'",

A longa transcrição serve para evidenciar que a discussão acerca da natureza jurídica do

frágio muitas vezes é encoberta, como toda discussão o é, aliás, pelas crenças e preferências

soais de cada autor, resguardadas, entretanto, pelo verniz semântico da imparcialidade e da

ientificidade. Que a soberania deva residir no povo não se segue que de fato re ida em

lquer circunstância, uma vez que isso só acontece nos países onde igora a forma

mocrática de organização da vida social. Da constatação de que a democracia é a melhor

formas de governo não se segue, como pretende fazer crer o autor do trecho transcrito.

o voto deva ser obrigatório, haja vista que a soberania continuará residindo no povo endo

oto facultativo. De outra monta, a linha de argumentação algo metafí ica que é

envolvida - "Ias leyes eternas dei universo racional", seja lá o que isso for - não ajuda em

- da no esclarecimento da matéria, sobretudo em se recordando que sustentaçõe teóricas

a estirpe têm um passado altamente comprometido com doutrinas autoritárias ainda

nando não tenha sido esse o intento de seus propugnadores.

MINETTI, porém, não faz ressalvas ao pensamento de José Manuel Estrada ao ponto

ornar por suas as palavras dele. Ambos acabam, dir-se-ia, por instituir um uperde er do

dão, a que ele não se pode furtar em nenhuma circunstância, sob pena de cometer uma

êcie de crime capital. É o próprio autor referido quem afirma: "No es exigible" - está- e

referindo ao sufrágio - "porque Ia acción de Ias leyes políticas no tienen acceso en Ias

direito individual.
60 Op. cit., pp. 29-30.
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regíones superiores de los princípios absolutos y de Ias regias divinas de Ia vida que obran

directamente sobre Ia conciencia y tienen una sanción excelsa y sobrenatural,,61.

Para ambos, o sufrágio não é um direito criado pelas leis positivas; é anterior a elas,

porque as supera e as legitima. O curioso é notar que MlNETTI não se apercebeu de que

estava, ao endossar a argumentação de Estrada, cometendo um deslize lógico, uma vez que,

em posicionamentos anteriores, havia desenvolvido uma longa trajetória de raciocínio com o

propósito de provar que o sufrágio não era um direito natural. Ora bem: o que significa

postular o sufrágio como um direito anterior às leis positivas, que tem, inclusive, o condão de

as legitimar? Esse não é um argumento que se contrapõe ao que a autora havia sustentado

antes?

Para ela e o afirma expressamente, o sufrágio é um dever sob dois aspecto : um dever

de caráter ético; um dever, igualmente, de caráter jurídico. Fica-se inteiramente de acordo

com o primeiro postulado: não há dúvida alguma de que o sufrágio é um de er ético do

cidadão. O segundo postulado merece maiores comentários, ainda mai quando ão

analisados os fundamentos que subjazem a ele. É que a ilustre autora, com o claro propósito

de superar o problema que exsurgiria para a sua linha de pensamento se admitisse que com o

voto o cidadão expressa uma vontade, acaba por sustentar que ele - o voto - não ale tanto

como manifestação de vontade individual quanto como indicação representativa do sentir

coletivo. O que ela entende por sentir coletivo não está explicado no seu texto, de modo que

dita omissão acaba por dificultar a compreensão de seu pensamento. Todavia, o que quer que

eja isso, fica cristalina a tentativa de diluir o indivíduo no todo comunitário, como e ele - o

indivíduo - não fizesse sentido, não tivesse existência própria; como se não fo e po ível

tomar o homem como um ser dotado de vontade, de percepção.

Acresça-se mais que, como disse Posadas, citado por MINETII (ibid.), o eleitor não é

um número que se conta ou ainda uma força que se calcula; antes é um espírito que decide,

uma pessoa que alcança uma decisão de vontade apenas depois de um mínimo de reflexão. E

e o voto é uma decisão de vontade - em nova contradição incorre a tantas vezes citada autora

- de que forma compatibilizar essa idéia com aquela de que pode ele ser imposto, sob pena de

anção, defendida no mesmo texto?

610p. cit., p. 30.
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Não é razoável supor que o sufrágio seja uma função pública, valendo-se, para sustentar

uma tal concepção, da teoria do mandato, como fez Lord Palmerston, no Parlamento

Britânico, em 1864. Se o corpo eleitoral constitui os mandatários, quem são os mandantes?

Essa indagação não tem nenhuma resposta logicamente satisfatória!

Argumentar, finalmente, como faz MINETTI (ibid.), que o sufrágio é uma função

pública da qual não se pode furtar o eleitor, assim como não se pode furtar ao cumprimento de

seu dever o funcionário público, é misturar, concessa venia, institutos e conceitos que pouco

ou nada têm entre si. O corpo eleitoral - presentado em todos os eleitore - não é apenas um

órgão do Estado, com uma função determinada; ele é a própria soberania, que de potência se

faz ato.

MARIA MARGARITA ESLAVA DIAZ e ANTONIO PADILLA OYAGA chamam a

atenção para as teorias da representação e do poder fracionado. Para a primeira de as teorias,

a soberania está radicada na nação. Assim, apenas a nação pode expressar sua ontade. De se

modo, os membros da nação, ao elegerem os govemantes, não exercitam um direito. ante dão

cumprimento a uma função social imposta por eles mesmos. Já a teoria do poder fracionado

advoga que o poder está radicado nas mãos dos componentes da nação, os quai o entregam

aos govemantes, guardando consigo, não obstante, a faculdade de retomá-lo em qualquer

momento.f

Os autores citados fazem referência à confusão que grassa na Colômbia acerca da

natureza jurídica do sufrágio, mas acabam por justificá-Ia com o argumento de que e a

matéria é problemática em muitos outros países, constituindo uma questão tormento a. Para

prová-lo, indicam as diversas teorias elaboradas ao longo do pensamento político que

propuseram a questão, desde a Antigüidade até os nossos dias. Em sínte e ão elas: a) os

romanos e os gregos consideravam o sufrágio como um atributo da cidadania ou como um

privilégio de nascimento; b) a concepção medieval antevia no sufrágio um privilégio inerente

à pessoa, à classe social, como símbolo de status; c) os jusnaturalistas qualificam o ufrágio

como um direito natural, pertencente à pessoa, através do qual ela participa da formação da

lei, que é a expressão da vontade popular; d) o positivismo jurídico o tem na conta de um

direito individual; e) para a teoria da contraprestação, por último, o sufrágio é uma

62 Apuntes sobre el Voto Obligatorio. Trabajo de Grado para optar al título de Abogado, Facultad de Ciencias
Juridicas y Socioeconomicas, Bogotá, 1990.
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contrapartida dos cidadãos a direitos públicos reconhecidos na ordem estatal. Carre de

Malber, apud MINETTI, para quem o sufrágio é uma função, ensina:

"Como toda función el derecho electoral constituye a ia vez un poder y una carga. Ai

habilitar ai ciudadano para ia elecciôn ia Constitución no sálo le confiere la potestad

de emitir um voto sino que le impone también el deber de votar. El elector está

obligado a votar dei mismo modo que el juez está obligado a juzgar, o que el

administrador está obligado a cumplir los actos de su función ".63

Se, para utilizar a linha de argumentação sustentada pelo autor citado. a natureza do

sufrágio é a mesma daquela atividade desempenhada pelo juiz e pelo administrador, cabe

perguntar: Na hipótese de o eleitor furtar-se ao cumprimento de seus devere funcionai, é

possível destituí-lo dessa função, como se faria ao juiz e ao administrador público relap os?

Ou, perguntando de outro modo: Caberia ao Estado impor ao cidadão de idio a penalidade

de perda da função de eleitor? Uma resposta afirmativa não faria corte ao pe amento

constitucional contemporâneo. E por quê? Porque no desempenho desse direito - o direito de

ufrágio - o cidadão está, a bem da verdade, exercendo soberania, constituindo o órgão do

poder. E a soberania não é transmitida ao governante, apenas o seu exercício o é. porque a

oberania, num Estado democrático, reside no povo e dele nunca se aparta. É curio notar

que a obrigatoriedade do voto se harmoniza mais com a teoria da soberania nacional. ao pas o

que os postulados da facultatividade do voto parecem mais consentâneos com a teoria da

oberania popular.

ESLA VA DIAS e OYAGA (ibid.)- para os quais o voto é uma função pública tal qual

aquela que o servidor público desempenha - sustentam que o voto obrigatório é uma

necessidade imperiosa e a lei deve instituir o dever de votar claramente, em virtude da inércia,

da indiferença, dada a desídia e a irresponsabilidade daquilo que chamaram de uma mas a

amorfa. Para ditos autores, o desencanto não é razão válida para a abstenção, razão por que a

obrigação do cidadão é canalizar o seu desencanto para algo positivo, utilizando-se de meios

factíveis.

Duas considerações cabem a esse propósito. A primeira: quando os aludidos autores

criticam a prática dos que se abstêm, estão, na verdade, fazendo um juízo puramente moral e,

dada a escala de valores que adotam, reprovam a conduta dos abstencionistas. Mas por que -

63 Op. cit., pp. 156-157.
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é a pergunta que se impõe - a escala de valores dos autores é melhor do que aquela

eventualmente adotada por quem se abstém? Existe aí, portanto, a priori, um certo

policiamento do pensamento. A segunda: o desencanto dos abstencionistas não é mero

produto do acaso, antes tem uma causa determinada ou várias causas determinantes e é dever

do corpo social investigar uma e outras a fim de superar as dificuldades que engendram.

~ ova pergunta surge: é democrático resolver, através da força, um problema de sa natureza?

Indagando melhor: por que a imposição do voto seria o remédio para o de encanto a que se

referem os autores estudados e não a educação cívica nos valores da democracia, ou mesmo a

identificação e superação das causas geratrizes desse sentimento de indiferença? Se o uso da

força ou a sua ameaça é um caminho muitas vezes mais direto para alcançar determinados

objetivos, nem sempre ou quase nunca é aquele que conduz a resultados mais . atórios ou

duráveis. A propósito, arremata JOSÉ AFONSO DA SILVA:

"Daí se conclui que o voto é um direito público subjetivo, uma função junção da

soberania popular na democracia representativa) e um dever, ao mesmo tempo. Dever

jurídico ou dever social. Não resta dúvida de que é um dever social, dever político,

pois, 'sendo necessário que haja governantes designados pelo voto dos cidadãos como

é da essência do regime representativo, o indivíduo tem o dever de mani estar sua

vontade pelo voto '. Esse dever sócio-político do voto independe de sua abri acoriedade

jurídica. Ocorre também onde o voto seja facultativo. Mas, como simples dever ocial

e político, seu descumprimento não gera sanção jurídica, evidentemente.'

no original).

Como reconhece o próprio autor epigrafado, da circunstância - de re to plenamente

aceitável no campo teórico - de que, num regime representativo, é nece ário que haja

govemantes indicados pelos cidadãos, razão por que o voto constituiria um de er político, não

segue que seja igualmente o voto um dever jurídico. Quem quer que defenda o contrário

e tá, a bem dizer, fazendo uma clara opção axiológica. A premissa maior num regime

representativo os govemantes devem ser indicados pelos cidadãos) as ociada à premissa

menor (o voto é um dever político) não permite a conclusão de que seja compulsório o voto.

~ ão é, pois, como pretendem alguns, um mero exercício de raciocínio lógico-dedutivo. É

uma clara opção feita a partir de uma pauta valorativa.

Op. cit., p. 342.
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Pensa-se, no entanto, que não faz sentido travar-se toda essa discus ão enão tendo

como norte a legislação de cada país. Explica-se: é que o sufrágio terá a natureza jurídica

que lhe for atribuída pela ordem constitucional interna. Como e verá adiante há paí es onde

o voto - exercício do direito de sufrágio - é um dever, tanto que são pre i ta penalidades para

o caso de abstenção (a Costa Rica, por exemplo); outros há, porém, para o quai não exi te o

dever do voto, daí por que o cidadão exerce ou não o seu direito de sufrágio e tando jungido

apenas à sua livre discrição (a República Federal da Alemanha, por exemplo . verdadeira

questão não é, portanto, saber se o sufrágio é um direito e o voto um de er. haja pista que a

depender da regulamentação que a eles for dada por cada ordem con titucional. a re po ta

variará de país para país; mas impende saber qual a solução que melhor e compatibiliza com

os princípios democráticos de organização do Estado.

O que se pode afirmar, sem circunlóquios, é que o sufrágio é um dir ito para a

legislação brasileira, e o seu exercício - o voto - sendo obrigatório, é um dever j ídico. E

a sim é porque assim está dito na Constituição. Vencido esse ponto algum refle õe

parecem importantes. Se se entender, como se imagina aqui, que o ato de ca o

imples depósito da cédula eleitoral na urna de votação e a assinatura da re pe . a

efetiva escolha de um representante, de entre os candidatos registrado pe que o

exercício do direito de sufrágio (o voto), se obrigatório, é incompatível com o e tínio

ecreto.

Analisando com mais cuidado a questão, percebe-se que é totalmente de i o falar- e

em dever de sufrágio na legislação brasileira. Até porque, como se disse ante . o .dadão não

está na iminência de votar em qualquer nome, sendo-lhe possível, já que o e tínio é

ecreto, votar em branco ou mesmo anular seu voto. Esqueça-se, porque imprópria. qualquer

alusão à obrigatoriedade do voto. O sufrágio é um direito público subjetivo democrático.

Ora, de acordo com o raciocínio desenvolvido, é lícito inferir que o voto não é

obrigatório, apenas o comparecimento do eleitor à seção eleitoral o é. as. ndo im,

aquele cidadão que comparece à seção eleitoral e vota em branco ou nulo terá cumprido o eu

dever jurídico, mas não terá, com certeza, cumprido o seu dever social e político. E então?

ão há conseqüência alguma, porque o dever social e político é de índole moral. em anção

externa organizada. Apenas o não comparecimento injustificado à seção eleitoral é que é

legalmente sancionável. Percebe-se, do que ficou exposto, que o mais - o cumprimento do
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dever social e político - está na soberana discrição do eleitor; enquanto o menos - o

comparecimento à seção eleitoral no dia da votação - é imposto pela lei com todas as pompas

e circunstâncias. Causa espécie!

Aqueles que afirmam que o voto deve ser obrigatório, uma ez que essencial à

sobrevivência do Estado, deveriam, por imposição de coerência, e po ar a te e de que o

cidadão está na contingência de escolher um nome. O voto válido é que eria a obrigação do

eleitor. O não-voto - o voto branco ou nulo - seria, portanto, a expre ão de violação do dever

de votar, jamais uma opção política, consciente ou não, consentida pela lei. Difícil encontrar

tese mais fascista ou alguém que se sinta em boa sombra para ventilá-Ia.

O voto é sim um dever, mas um dever social e político, um dever moral. E ponto. o

nosso meio, historicamente, o comparecimento do eleitor à seção eleitoral no dia da votação

este sim, sempre foi um dever jurídico. Nessa direção, é de se perguntar: que rve o dever

jurídico de comparecimento à seção eleitoral, o depósito da cédula e a ub cri ão da ata de

votação?

5. Os motivos que presidiram a instituição do voto obrigatório

TULIO KAHN, em precioso trabalho que escreveu sobre o voto compul ório65
• hama a

atenção para o fato de que a passagem do século XIX para o XX constituiu- e num período de

intenso debate sobre a engenharia institucional. No referido interstício, que foi 'e para a

sedimentação das democracias em todo o mundo, ganharam adeptos fervoro o . d todo o

matizes ideológicos, algumas idéias políticas que se difundiram rapidamente como o oto

obrigatório, o voto plural e a representação proporcional. Enquanto o oto plural foi uma

emente que não produziu frutos significativos, o voto obrigatório e a repre entação

proporcional, ao contrário, acabaram por angariar consagração nas legi laçõe de di erso

povos.

Dieter Nolen, citado por KAHN (ibid.), sentencia que, se forem ob rvad com

acuidade as condições sócio-políticas específicas que antecederam à implantação da

representação proporcional, o que se verá é que isso se deu num ambiente de profundas

transformações sociais e políticas e que tal providência estava diretamente ligada à introdução

do voto universal e ao surgimento das organizações políticas e sindicai le ando- e em conta
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que o aparecimento das organizações de congregação dos interesses da classe operária

provocou grande temor no seio das oligarquias dominantes.

Apesar de conviverem relativamente bem nos dias atuais, os ideais democrático e liberal

nem sempre tiveram uma relação amistosa. Se um - o liberalismo - se preocupava antes de

mais nada com os limites a serem impostos ao exercício do poder do Estado, a outra - a

democracia - centrava sua atenção na forma por que é exercido o poder e em quem deve

exercê-lo. Os liberais - e esse é um fato inconteste - desconfiavam do governo popular e até o

temiam, tanto que argumentavam no sentido de restringir o sufrágio.

Essa preocupação, segundo ainda KAHN, teria induzido a corrente liberal a pensar

mecanismos institucionais que tomassem mais palatável a universalização do ufrágio, de

modo a que o indivíduo ficasse, de alguma forma, protegido contra aquilo que veio a ser

chamadó de os perigos da tirania da maioria. E, para dar peso à sua argumentação o autor

em comento cita alguns desses institutos, como o da revisão judicial, do federalismo da

representação proporcional, do voto a descoberto, do bicameralismo, da limitação das funções

legislativas, do mandato livre, além dos obstáculos criados às reformas con titucionai , as

cortes superiores de justiça, a proibição da reeleição etc. Não se pode fechar o olho para

essa realidade, se se quiser entender a ambiência social que assistiu ao surgimento da classe

operária como agente político atuante. São palavras de KAHN, in verbis:

"Embora a representação proporcional e o voto obrigatório em épocas posteriores

tenham revelado sua ambigüidade funcional, ambos tinham em comum o fato de

aparentemente contribuírem para o restabelecimento do equilíbrio entre as classes,

pretensamente dissolvido com o alargamento do direito de voto: a representação

proporcional garantiria às minorias locais voz nos parlamentos e o voto plural

concederia às minorias ilustradas (e abastadas) maior peso politicor'",

É o próprio autor referido quem dá o testemunho de que era crença firme, à época, que

ao voto obrigatório estava reservado o papel de ser fator de conservação e continuidade,

ajudando, assim, a manter o status quo. Essa convicção estaria firmada em três postulados

básicos. Em primeiro lugar, no argumento de que a expansão do direito de sufrágio, ou

65 O Voto Obrigatório, Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Ciência Política da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, orientada pela Professora Dra. Maria
Tereza Sadek, São Paulo, 1992.
66 Op. cito pp. 15 e 16.
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melhor dizendo, a adoção do princípio da universalidade acabaria por de e timular a

participação eleitoral das classes ilustradas, frustradas com a diminuição ignificativa de seu

poder, o que as levaria a um comportamento de abstenção maior do que a da elas e operária.

O voto compulsório, assim, forçá-Ias-ia a participar do proce o político e. com isso,

funcionaria como elemento de preservação do equilíbrio entre as cl .ais. tanto porque

o voto obrigatório acabaria por forçar também a participação dos membro e operária,

de tendência mais conservadora, cuja atuação na arena pública - dadas no circunstâncias

o jogo político - interessava à classe dominante incentivar.

Em segundo lugar, temia-se que os abstencionistas fossem cooptado por correntes

ideológicas que pregassem ideais revolucionários, inflamados por lídere po . O oto

mpulsório, além de adestrar o eleitor no exercício dos novéis direito políti rovocaria

e isso era o mais importante - a participação de todos, dando à litica a

oportunidade de conhecer os anseios da massa, antecipando-se, a sim.

lutavam contra o sistema.

Em terceiro lugar, finalmente, o não reconhecimento do direito de ab ten ão. e dizer,

a imposição da compulsoriedade do voto, ao diminuir a abstenção, mitigaria o igo da

discussão acerca da legitimidade dos eleitos e, logo, diminuiria as chance de' -o rca

da legitimidade do governo. Após descrever, com relativa minúcia, e e cenário.

extrai uma conclusão certeira:

"Pelo teor dos debates da época, é lícito sugerir que tanto a repr entação

proporcional quanto a pluralidade e obrigatoriedade do voto teriam sido fi rramentas

forjadas e deliberadamente utilizadas no interesse político de neutralizar a força

eleitoral recém adquirida pela maioria trabalhadora. Mesmo que po teriormente

possam ter modificado sua junção, foram eles concebidos originariamente como

instrumentos para obstaculizar o governo de classe, ou como diz • facpher on o

governo da classe errada'", (Destacou-se).

Para comprovar o acerto de sua inferência, o autor citado faz alu ão ao pensamento de

Henry D'Estrey, o qual lamentava não ser mais possível retirar do po o um direito com que

le já estava familiarizado. Não sendo isso possível, o remédio propo to por D'E tre para

evitar uma hecatombe no futuro era a instituição do sufrágio obrigatório e a impo ição de

Op. cit., p. 17.
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instrução aos cidadãos. O primeiro - o voto obrigatório - que não era livre de inconvenientes,

quando nada teria a virtude de levar às urnas aqueles que ele chamou de os bons cidadãos.

Para D'Estrey - que fique esclarecido - bons cidadãos não eram apenas os membros das

classes abastadas e privilegiadas da sociedade, eram todos os que professassem opinião

moderada.

Joseph Barthelemy, cujas lições são expostas por KAHN (ibid.), sustentava, nos idos de

1930, na França, que, enquanto os partidos ditos extremistas auguravam a adoção até do voto

por correspondência, sendo, inclusive, indiferentes ao voto obrigatório, os partidos

conservadores adotavam posição diametralmente oposta. A explicação disso, para

Barthelemy, era simples e facilmente perceptível: uma vez que os eleitore dos partidos de

esquerda eram organizados e votavam de forma compacta, não fazia sentido po tular a adoção

.de uma medida que viria fortalecer os outros partidos, cujos eleitores não tinham a mesma

disciplina. Nesse sentido, era salutar que se adotasse a compulsoriedade até para que os

moderados se integrassem ao cenário político, contra-arrestando, dessa forma a força dos

extremistas.

Emile Giraud, que era adversário da adoção do voto obrigatório, po icionando- e

contrariamente às idéias de Barthelemy, via no voto compulsório uma fal ificação da

realidade das forças políticas presentes no seio da comunidade social, uma ez que ele

possibilitava o governo de uma maioria que era artificial.

Importante ponto tocado por Giraud é aquele que diz respeito à intensidade da ontade,

qual seja, ao grau com que se deseja uma solução proposta, sobre o qual a simple regra da

obrigatoriedade - e até da maioria, acrescentar-se-ia aqui - não tem nenhuma aplicação. É que

no cenário político não interessa apenas saber o que se deseja, mas também aber com que

intensidade são desejadas as diversas soluções para os problemas do governo e do E tado.

Até mesmo a Igreja se envolveu nesse debate, para defender, ardorosamente tal qual

um dogma de fé, a participação do cidadão no processo eleitoral, de modo a que ele não

fugisse dessa responsabilidade para com a pátria e, até mesmo, para com Deu. O próprio

Papa Leão XIII concitava os católicos a participar das eleições de homens abnegado o quais

aliassem o seu amor pelo bem público ao zelo para com a religião.

KAHN menciona um caso paradigmático do que se vem de afirmar: a tese de

doutoramento do Reverendo Titus Cranny, na qual ele chama a atenção dos fiéis para o dever
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moral de votar, obrigação de consciência essa da qual não se deveria abrir mão e que

correspondia não a um direito natural, mas a um direito político reconhecido pelo Estado e

uma obrigação de patriotismo, arrematando:

"A obrigação de votar nas eleições civis, segundo a opinião de muitos moralistas, é

grave, porque a finalidade do voto é extremamente importante. Con eqüentemente, se

um cidadão não vota por longo tempo sem qualquer motivo ju tificâvel; ele será

culpado por um grave mal... Em casos particulares, como por exemplo quando um

comunista procura se eleger, o eleitor está moralmente obrigado sub gravi a votar

contra o candidato do demônio, se ele tem alguma razão para acreditar que o

comunista pode vencer. Omitir-se de votar nestas circunstância em qualquer razão

justificável, será umpecado mortal.,,68(Destaques no original).

A adoção do voto obrigatório, que contou com o apoio do clero, tinha.. pelo m no ob o

ponto de vista da Igrej a, o propósito de brecar o avanço dos partidos e candi

os quais representavam, como se viu, a encarnação do demônio e, por .

combatidos e até exorcizados. Emprestar ao voto obrigatório uma dignidade mo

incutir em todos a idéia de que isso era um valor indiscutível fazia apen p

de mistificação da percepção coletiva.

munistas

precisavam er

perior e

o proce o

Ao introduzir na alma do fiel a noção de que o voto era um dever do q

poderia furtar sem ofensa aos princípios cristãos e à verdade eterna, o clero COJnS<:lgrIOUum

eficaz meio de induzir a participação daquele no processo político, mas não

opinião e vontade, influir nesse processo, senão para defender a opinião e von

Igreja, criando um obstáculo para o avanço das idéias de esquerda.

le j ais e

ma ua

a própria

Evidenciadas as razões que levaram à implantação do voto obrigatório na Bél ca e na

Itália69 e, por outro lado, demonstradas cabalmente as intenções da Igreja. é ó \·0 que não e

poderia concluir, salvo mediante arbítrio, que assim tenha sido em todo o p onde a

68 Op. cit., p. 27.
69 Na Bélgica o voto obrigatório contou, no Parlamento, com o apoio maciço dos partido de direita. tendo ido
aprovada a lei que o instituiu por 94 votos a favor e 38 votos contra, além de duas ab ten - . Do que votaram
contra, 26 integravam a bancada da esquerda doutrinária, 3 eram membros da esquerda progre . ta e apenas 9
eram membros da direita. Já no caso italiano a obrigatoriedade foi introduzida pela mbléia Con tituinte de
1946, com o artigo 48 da Constituição que se promulgou. Finda a guerra, vencida pelas forças aliadas. da quais
fazia parte a União Soviética, não se pode esquecer que, naquele momento, era forte a penetração do PC italiano.
Desse modo, a introdução da compulsoriedade do voto - e a conclusão é de Miryan lacometti - era a de evitar a
grande evasão do eleitorado de direita, o que permitiria, dada a disciplina e organização de ba e da ala
esquerdista, um avanço dessa no poder.
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providência foi adotada. Não obstante, está-se inteiramente de acordo com KAHN quando ele

sustenta que essa suposição é perfeitamente razoável sob o ponto de vi ta teórico.

Desse modo, pode-se lançar a hipótese de que essas circunstâncias e motivações se

tenham reproduzido, com maior ou menor intensidade, em outros paí es, endo legítima a

hipótese de que, como regra, o propósito por trás da institucionalização do dever de votar era

o de neutralizar, em alguma medida, a emergente força política do proletariado, que, em

roldão - dado o seu grande número - se introduzia no cenário político.

No caso especificamente brasileiro, o autor sob comento lança sua fichas no argumento

de que, de entre os muitos fatores que colaboraram para que a adoção do oto compu! ório

ocorresse, talvez um em especial seja digno de nota: o de que a medida i ava à construção

do povo brasileiro, tarefa essa que muitos, à época, julgavam por er realizada - ha endo

ainda hoje uns tantos que assim pensem -, de maneira a harmonizar a consciência coletiva,

harmonizar a população, enfim, com as instituições que foram para ela concebid pela elite

marginalista dos anos 30. Desse modo, o povo - que não existia como populu m como

multitutus - nessa última condição seria utilizado para emprestar legitimidade ao que

ascenderam ao poder com a revolução que derrubou a República Velha.
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SEGUNDA PARTE: UMA DEFESA DO DIREITO DE ABSTE ç -O
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CAPÍTULO QUINTO

A DEMOCRACIA E O PROBLEMA DO ALHEAME O POÚTICO

1. O alheamento político enquanto atitude

No âmbito social, é possível identificar duas categorias de pessoas no que diz respeito à

atitude que adotam ante a política: os que se interessam (estrato político e o que não se

interessam (estrato apoluicov", Compreender as razões que levam o e trato apolitico a agir

com indiferença à política (o primeiro grupo não será objeto de estudo, uma 'ez que refoge

aos fins a que visa o trabalho) é extremamente importante para que, feito o diagnó tico do

mal, o prognóstico da cura possa ser adequado e conseqüente, de modo a en ontrar- e um

ponto de equilíbrio que se possa chamar de saudável.

DIOGO DE FIGUElREDO MORElRA NETO ensina que, no e trato a litico da

sociedade, deve ser enquadrado todo aquele que adota uma atitude habitual de de in e e ou

até mesmo de hostilidade para com os assuntos políticos. Esse comportamento de indiferença

ou desinteresse acaba por levar os indivíduos a uma participação insignificante o m o a

nenhuma participação nos assuntos relativos à política. Deve ficar de logo e clare .do que

nem todas as causas que induzem a uma atitude de alheamento político podem radas

totalmente, porque elas são, muitas vezes, inerentes à índole de alguns homens. ti rfis

que sempre existiram e continuarão a existir na ambiência social. Nesse a pe o. é preci o

que não se tenha uma visão romanceada do processo político nem se procurem luções

definitivas, porque essas não as há nem em teoria nem na vida.

Assim entendido o fenômeno, deve-se perquirir qual a reação que é lícito ante

os que se alheiam, lembrando sempre que, numa sociedade democrática as luçõe ão

sempre buscadas de modo a que, sendo eficazes, menoscabem o mínimo po ível a liberdade

humana. Não se perca de vista a advertência oportuna, a esse propósito de GILBERTO

AMADO: "A idéia de perfeição em política (e insistimos nisso para combater o no o terrível

subjetivismo) deve ser banida para sempre. É preciso perder a esperança da possibilidade

sequer longínqua de criar instituições rigorosamente perfeitas''",

70 As expressões estrato político e estrato apolítico foram cunhadas por MORElRA NETO. In O Homem e a
Política - atitudes ante o poder: uma contribuição à democracia, Forense.
71 Eleição e Representação, Sá Cavalcante Editores, p. 170.
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É mister deixar claro que o alheamento aos assuntos políticos não ocorre apenas nos

países pobres, assim ditos do Terceiro Mundo. Ele é uma realidade em grande parte dos

países que praticam a democracia representativa. Robert Dahl, citado por DIOGO DE

FIGUEIREDO MORElRA NETO (ibid.), menciona o fato de que, nos Estados Unidos da

América, a maior democracia do mundo, sem qualquer dúvida, entre 75% e 80% da

população adulta é politicamente não ativa, de forma total ou parcial endo essa inatividade

determinada por fatores os mais variados/r.

Pode parecer estranho que se continue a falar de democracia como o go erno do povo,

onde impera o princípio majoritário (seu princípio ético por excelência), num cenário como o

descrito por Robert DaW e desnudado pelas estatísticas das eleições americanas ao longo de

mais de dois séculos de história republicana. Ocorre, todavia, que essa perplexidade logo

desaparece quando o analista se apercebe de que, na democracia, não precisa haver,

necessariamente, o governo da maioria - isso quase nunca se dá, haja . ta o grande

contingente dos que não têm capacidade eleitoral, os que, tendo tal capacidade e tão

circunstancialmente impedidos de comparecer à seção eleitoral, os abstencionistas etc. a

democracia, portanto, não é necessário que haja o governo da maioria (escolhido pela maior

parte dos membros da comunidade social), mas o que legitima o governo é que ele eja

escolhido pela maioria daqueles que, tendo capacidade eleitoral, exercem-na livremente.

A atitude apolítica, segundo magistério de DIOGO DE FIGUElREDO OREIRA

NETO, condiciona o comportamento de inércia política, sendo mais difícil ter aquela uas

causas detectadas do que esta, haja vista que o comportamento de inércia, sendo objetivo é

mensurável por métodos empíricos, ao passo que a atitude é de índole subjeti a e portanto

não verificável objetivamente.

A atitude apolítica pode apresentar-se de três maneiras diferentes, ainda segundo o autor

em referência, cujas lições serão fartamente utilizadas neste capítulo: a apatia ocorre quando

prevalece a falta de sensibilidade política, ou seja, o apático é aquele que não ente

disposição de participar do jogo político; a abulia se dá quando falta vontade de participar do

72 Os dados apresentados no trabalho de Moreira Neto são muito significativos. Ali se pode verificar que, em
duzentos e cinco anos de história, apenas metade, em média, dos eleitores americanos tem, realmente,
participado das eleições. Isso levou a que muitos presidentes americanos fossem eleitos recebendo a votação de
percentual consideravelmente baixo do eleitorado, como é o caso de Andrew Jackson, eleito em 1832, com
apenas 11,6% dos votos do eleitorado e 56,5% dos votantes; Franklin Pierce, eleito em 1852 com 13,8% e
50,6%, respectivamente; Woodrow Wilson, eleito em 1912, com 11,7% e 41,9%, respectivamente; Ronald
Reagan, eleito em 1980, com 26,7% e 51 %, respectivamente. (In Op. cit., p. 73).
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processo político, ou seja, na abulia o indivíduo não quer se envolver nos assuntos políticos;

a acracia evidencia-se com a falta de capacidade de participar, ou seja, o sujeito não pode

participar politicamente. Uma vez que os motivos condicionantes de cada um desses

comportamentos são de espectros os mais variados, não se pode, com segurança, identificar

todos, apenas indicar os mais comezinhos e socialmente significativos.

2. A apatia política

A primeira dessas figuras a ser analisada é a do apático. Para David Riesmann, apud

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, trata-se de "uma pessoa que não tem relação

emocional ou intelectual com a política ou cuja mobilidade ou falta de orientação o conduz a

afastar todos os envolventes poliiicosr'", São de duas ordens as característi básicas do

apático, que sobressaem da definição de Riesmann: a primeira, a falta de rela -o emocional

do sujeito com a política, que provoca o desestímulo; a segunda, a falta de rela ão intelectual

do indivíduo com a política, produto da ignorâncla". Num caso, o homem não n e e por

isso continua a ignorar os assuntos políticos; no outro, o homem ignora e, por . . não nte

os assuntos políticos.

A ignorância política, como esclarece DIOGO DE FIGUElREDO MOREIRA ~~O é

um conceito diretamente ligado à experiência social de cada pessoa e do p de

ocialização política pelo qual ela passou ao longo de sua trajetória, lembrando q e e e

processo começa ainda na infância, aos dez anos, a partir de sua vivência com a oridade

paterna e materna, no círculo familiar. É óbvio, igualmente, que a socialização política é um

processo extremamente complexo e contínuo.

o processo de socialização política apresenta dois aspectos: o formal. quando a

ocialização ocorre por intermédio da escola, da universidade, de cursos, de conferências e

leituras; o empírico, cuja experiência é adquirida no cotidiano, no dia-a-dia da vivência de

cada um. E aqui cabe a judiciosa advertência do autor em referência: ''podemos dizer que o

ciclo (sic) vicioso, que seria gerado pela interação apatia-dessocialização política poderia

er convenientemente rompido em qualquer dos dois pólos: tanto pela educação política

escolar como pela educação política partidâriaí'",

73 Op. cit., pp. 79-80.
- A ignorância a que se refere o texto não é a patológica, mas aquela que denota uma atitude de quem está na
faixa convencional de normalidade psíquica.
-- Op. cit., pp. 83-84.
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No que respeita ao ponto ora abordado, é chamada a atenção ainda para aquilo que o

autor em apreço cognomina de ignorância específica da política; na verdade, é uma ignorância

que decorre do pouco interesse que foi dado às ciências sociais no contexto das ciências como

um todo. Essa postura era motivada pelo preconceito vigente no éculo XIX quanto à

validade de tais estudos, embriagados que estavam os homens de ciência pelo mito da

exatidão cujo gáudio intelectual só as ciências analíticas ofereciam.

pessoas as quais

r moti ado

Embora, como regra, o poder exerça admiração e fascínio, há aquel

ele não chega a tocar: falta sedução. É o caso do desestímulo. Este tanto

por circunstâncias psicológicas (ressalvadas as de ordem patológica) como pe -

ambiência social em que vive o sujeito. Para Morris Rosemberg, o de e tím

provocado pelo próprio objeto da política e seus conceitos abstratos e flui

homem comum, que não consegue enxergar na alquimia política o remédio

imediato. Já o ambiente pode induzir o desestímulo pela tendência que

reproduzir comportamentos muito difundidos no meio social em que vive o

tão difundidos, sejam adotados por pessoas com perfil de líder. D-

comportamento generalizado de apatia acaba por auto-reforçar-se.

ndiçõe de

lógico é

demais para o

u mal

e não

. um

3. A abulia política

o termo abulia, que tem sua origem etimológica no grego aboulía, é .. o de um

e tado de alteração patológica da psique do sujeito que se caracteriza po uma

diminuição ou supressão da vontade.". Juntando-se ao substantivo o adjetivo po , c

locução abulia política, que traduz a ausência de vontade ou uma vontade po ente

o cidadão de lidar com os assuntos políticos. Não é que aqui não haja e ' o no

o da apatia. O indivíduo pode até sentir um certo grau de estímulo; aconte que

~ te não é suficiente para provocar uma participação eficaz.

Segundo DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO (ibid.), o abúli - o que

padecem de abulia - não são convenientemente estimulados a participar da políti haja ista

que se deixam prostrar em razão de prevenções ou restrições que, de alguma forma, criem

algum embaraço à sua participação política. Os motivos que os dissuadem do engajamento

num processo de participação tanto podem ser de ordem racional quanto de matriz emocional.

76 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Editora Nova Fronteira.
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Basicamente são quatro as causas determinantes da abulia política: a acomodação, o

desencorajamento, o receio, o antagonismo.

Os abúlicos acomodados são aqueles que aceitam a sociedade tal qual ela é e estão

atisfeitos com isso, não postulando, portanto, que as mudanças ocorram, haja vista que

temem as mudanças cujos resultados não possam ser seguramente previ tos. É curioso notar

que um certo grau de abulia no contexto social, para o referido autor pode até concorrer para

a estabilidade política da comunidade, desde que ele não tome proporçõe demasiado

extensas, porque aí já passa a comprometer o sistema. Rosemberg, citado por DIOGO DE

FIGUEIREDO MOREIRA NETO, ensina acerca do acomodado sati feito: "eles estão

satisfeitos com o sistema político e social, têm fé em seus representances e não vêem

necessidade alguma de mudança. Esta básica satisfação tende a se relacionar com a

confiança na própria estabilidade da sociedade"77.

Há uma outra modalidade de abúlico acomodado: é aquela em que o jeito não

participa porque se julga despreparado, porque tem de si uma auto-imagem negati a e

depreciativa e, por isso, intui que em nada poderá concorrer na soma de e orço da

comunidade social. Nele impera, sobretudo, a idéia de que é fútil qualquer e forço para

alterar o status quo. O seu caráter foi bem estudado por Heinz Eulau, Samuel Elde 'el e

Morris Janowitz.

Os desencorajados para o exercício da política podem ser de duas ordens: o emocional

e o racional. O primeiro é desencorajado pelos fracassos acumulados ao longo de ua

experiência com a política, razão pela qual, embora atraído por ela, a sensação de pro tração

fâ-lo procurar outros assuntos nos quais ele possa ter maior retorno para as suas expectati as

de sucesso. Já o desencorajado racional não padece de falta de gratificação emocional com a

política; ele simplesmente não pensa que ela seja capaz de criar soluções objetivas diretas

para os seus problemas.

Os assuntos relativos à vida moderna, o dia-a-dia das pessoas, a nece idade de

trabalhar cada vez mais para obter o sustento da família, o estresse da vida nos grandes

centros urbanos, enfim, o cotidiano de vida do homem contemporâneo, cada vez mais

exigente, são situações que acabam por induzir um certo comportamento de desencorajamento

77 Op. cit., pp. 89-90.
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para a política, porque, envolvido com todos esses assuntos - família, trabalho aúde, contas,

escola das crianças, habitação - acaba sobrando pouco tempo para os assuntos políticos".

Há, ainda, o desencorajado que o é desestimulado pela sensação de que a carga política

que está constrangido a carregar é mais pesada do que aquela atribuída ao demais. esse

sentido, ele enxerga que a apatia alheia aumenta o seu próprio trabalho político e por isso,

acaba por alhear-se também. Patente o efeito dominó desse comportamento.

Os abúlicos receosos possuem diversas face tas, de modo que dificulta a

classificação deles em grupos. Rosemberg e Sorauf, citados por DIOGO DE FIG IREDO

MOREIRA NETO (ibid.), propõem uma tipologia bem interessante, fineada icamente em

quatro características: o receoso guiado pela antevisão de dificuldade a e no jogo

político, as quais podem tornar-se insuportáveis para ele; o receoso que teme

e auto-estima, as quais poderiam ser violadas pelo ingresso no jogo político.

por sua vaidade e amor próprio, prefere não correr o risco de expor-se' o re

na política a arte de administrar conflitos, teme perder valores já conquistado .

posição social etc.; finalmente, o receoso de magoar relações já estabeleci

assim, fidelidades antes existentes.

imagem

qual

'endo

quebrando

A última das categorias de abúlicos - e a mais extremada delas - é a daq

por antagonismo: existe verdadeira e incondicional aversão à política. Es a a

resultado da sensação de futilidade da política, a qual não se abre à participação

efetivamente, sendo inútil qualquer esforço sério no sentido de promover mudanças

disso, existe aquele indivíduo que é apolítico por convicção - se ele meditou

convicção, não é o caso de discutir isso aqui - quer ele manifeste publicamen e

discrição de sua posição. Acresça-se, ainda, o antagonismo decorrente de

morais, ou melhor, de prevenção moral do indivíduo.

er

ular

ém

tal

r: guarde

circunstâncias

o antagonismo moral alcança - e essa é uma peculiaridade sua - uma gama idem el

de intelectuais. Conforme leciona DIOGO DE FIGUEIREDO OREIRA ~~O. o

intelectual, dividido entre a diaiética do ser, para ele inaceitável, e do de er- er. que ele

percebe irrealizável, prefere manter-se distante da política, evitando, a imo martírio para i e

78 O Professor Moreira Neto não faz essa advertência, mas é interessante perceber que o abúlico de ncorajado
não percebe que muitos desses assuntos poderiam ter um bom encaminhamento se debatido no âmbito político,
como a habitação, por exemplo. Ele enxerga a sua situação imediata e não consegue ver na política o foro de
solução de problemas desse jaez.
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o seu código ético. Esclarecedora, a esse respeito, a observação de Bunzel, ipsis verbis: "Os

moralistas rejeitam a atividade política porque não há valores acabados no mundo político:

o político necessita ceder; o moralista não pode [azê-lo'í'", A po ição do antagonistas

morais leva, como bem adverte o multicitado autor, a um paradoxo. É que eles, como

convictos fautores da antipolítica, acabam por integrar-se no âmbito da política geral como

militantes da antipolítica.

4. A acracia política

Os acráticos são aqueles que, possuindo sensibilidade e estando até e timulado para

querer participar do processo político, não têm, todavia, poder para is o. Quando e fala em

ausência de poder do acrático, não se está apontando o poder individual. aquele que

caracteriza a atuação em círculos sociais mais restritos; antes se reporta ao poder d transitar

sua vontade em escala política, no Estado. A acracia é determinada por que ão

endógenas ou exógenas ao sujeito, de modo que, com base nisso, é po Ivel id ntificar as

seguintes categorias de acráticos: a acracia determinada pela fraqueza· a determin da pela

constrição.

A fraqueza é a modalidade endógena de acracia, na medida em que o indi id o. por

questões de índole, sente uma incapacidade pessoal de lidar com o de afio o poder.

Rosemberg sugere várias hipóteses de ocorrência desse tipo, as quai DIOGO DE

FIGUEIREDO MOREIRA NETO (ibid.) reduz a duas: a) a incapacidade objetiva, na qual o

próprio sujeito sente-se incapaz; b) a incapacidade subjetiva, na qual o sujeito tem uma auto-

imagem significativamente tímida. Em ocorrendo de o sujeito ter consciência de ua própria

timidez, talvez seja o caso de considerá-lo um receoso, portanto, um caso de abulia política e

não de acracia. Quando essa consciência não existe, aí sim a hipótese é de acracia por falta de

capacidade de atuar. Deixe-se claro, neste momento, que a timidez que caracteriza a acracia

não precisa ser um estado de ânimo geral, propenso a um extremado e tado de re a. Para

caracterizar a acracia, basta que exista uma específica timidez de agir politicamente.

Enquanto a timidez, como se disse acima, é um fator endógeno que pro oca a acracia a

constrição, de sua parte, é uma causa externa ao sujeito acrático, que acaba por lhe impor o

comportamento de alienação política. A ausência de participação, no ca o agora e tudado, é

determinada por algo externo ao sujeito, que o força a manter- e di tante ou lhe exige

79 In. Moreira Neto. Op. cit., pp. 98-99.
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sacrifícios muito severos em troca de sua participação. É a hipótese, citada pelo autor em

referência, de líderes de sociedades perseguidas. Para a acracia decorrente de constrição, o

remédio fica de logo evidente: a liberdade política amplamente garantida e institucionalizada.

5. As conseqüências advindas do comportamento do estrato apolítico

a estrato apolítico, presente em qualquer sociedade e em todos o tempos, ora mais, ora

menos, é o responsável por fenômenos amplamente verificáveis no contexto da comunidade

social, como, por exemplo, a ausência de lideranças, a renovação lenta e custosa das

lideranças existentes, os altos índices de abstenção eleitoral, os alto índice de votos

brancos e nulos, o extremismo político, a demagogia, a passividade política. a incapacidade de

formulação de demandas conseqüentes etc. São, em última análise, male que afligem a

democracia.

Como refere DIOGa DE FIGUEIREDa MOREIRA NETO, identificar a conformação

do panorama tipológico dos cidadãos que assumem atitude apolítica é um pas o de . i 'o para

que sejam instituídos os antídotos pedagógicos aptos a provocar a superação de e pon o de

estrangulamento do processo democrático. Alcançada essa fase, cabe trans e 'er as

indagações formuladas por Rosemberg:

"Se nós aceitamos o ponto de vista de que o ideal democrático encoraja o irueres e

político e a participação, surge, então, naturalmente, a questão: quais ão o fatores

que fazem surgir esta ausência de interesse e de atividade políticos?" E logo depoi :

"Para aqueles que consideram a apatia política sintoma de mal funcionamenio da

democracia, a importante indagação que se segue é: que pode ser feito quanto a
isso?" 80 81

6. Qual o remédio?

A instituição do voto obrigatório é uma das soluções propugnadas para o fenômeno da

atitude apolítica, porque se acredita que, com ele, podem ser educados os cidadão no alore

da democracia e, ao mesmo tempo, podem ser eles incentivados à participação. É pensamento

claro - e aqui será defendido mais à frente - que, se o voto obrigatório de fato induz uma

participação maior dos cidadãos no processo eleitoral, ele não chega a re 01 er, realmente, o

problema da abstenção, como dizem alguns, nem, tampouco, mostrou-se instrumento eficaz

80 Aqui o autor usa o termo apatia política como gênero representativo de toda atitude apolítica.
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de educação das massas populares nos valores da democracia. Além do mais não deve

interessar à democracia uma participação meramente formal do cidadão no proce o eleitoral,

ou seja, sem estudada integração. A participação política que e quer do indi íduo numa

sociedade fiel aos princípios democráticos, deve ter caráter perene, ati o. constante' é a

participação crítica, somatória, que provoca a discussão no círculo familiar nas

associações, em todos os setores da vida civil.

Para a criação desse tipo de participação - cuja designação propõe aqui de

participação integrativa - com efeito, nada é oferecido pela instituição do voto compul ório.

É o caso, novamente, de lembrar as judiciosas lições de GILBERTO lADO . o qual

chamou a atenção para o fato, evidente aliás, de que o voto pode ser perfei o.' o'. pode er

dado sob circunstâncias perfeitas, sem coação; pode, inclusive, ser apura o

sem que, todavia, esse voto tenha qualquer dimensão de representati o que corresponda ao

pensamento democrático. Dê-se a palavra ao referido autor, porque não

forma:

tamente

melhor

"Ora interessa ao Brasil que o voto seja uma realidade física, mai o uma

realidade política?" (...) "Que adianta que o voto seja uma realidade, i o é, dado

por um eleitor, isto é, por um indivíduo que vem do interior ou da sua c cidade

até o edifício onde se processa a eleição e aí deposita o seu envelope na - e entre

esse voto e o candidato que o recebe não há nenhum vínculo político n Te ção

de idéias, ou de interesse, exprimindo apenas um favor independence de lquer

pensamento ou sentimento que corresponda aos negócios públicos?' no

original).

Num sistema representativo, de outro lado, o resultado da votação q e rre do

processo eleitoral é tido como a opinião expressa do povo soberano; é, enfim. a 'ontade da

81 Op. cit., p. 108.
82 Faz-se referência à doutrina de Gilberto Amado, mas não se quer, com isso, comprometê-lo m a linha de
pensamento que informa toda a dissertação, até porque Amado era francamente favorável ao \'0 rigatório,
crença essa resultado de sua inteligência no sentido de ser o voto um direito e uma fun ão. demon tra a
seguinte passagem: "é - está-se referindo ao voto - ao mesmo tempo um direito e uma função. Os tratadistas
longamente discutem a respeito do voto direito e do voto função. O sufrágio é um direito, dizem uns, porque
não fosse um direito não poderia estender-se a toda a criatura humana capaz de opinar relativamente aos
negócios públicos. Se fosse apenas uma função, dependeria da sociedade, dos governantes dos legisladores,
que dariam a uns a função de votar, recusando-a a outros" - e completa o seu raciocínio - =do fato de que o
sufrágio é um direito individual, não se segue que ele não seja ao mesmo tempo uma função e um dever cívico.
Ele é ao mesmo tempo um direito individual e uma função social - é o direito individual de colaborar num ato
coletivo". (Eleição e Representação, Sá Cavalcante Editores, p.64).
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nação manifestada, numericamente, através do voto. Logo, para que haja representação -

impõe-se a conclusão -, é indispensável que essa opinião, que essa vontade de fato existam,

sejam concretas. Parece, portanto, mais legítimo e mais coerente com os princípios

democráticos que a solução seja buscada em outras plagas quais sejam, numa prática

democrática diuturna de suscitar no espaço social o debate político criando um ambiente

pedagógico que instigue as massas populares e lhes desperte o amor pela democracia,

fazendo-lhes perceber a importância da participação política para muito além do processo

eleitoral'".

Aos que são céticos quanto a essa possibilidade, responder- -ia m o exemplo da

contenção dos índices de natalidade nos estados indianos" citado TYA SEN,

produto claro de uma política deliberada de educação do povo. Fica demonstrado e i o - o

incutir no povo certos valores que se têm por positivo cultivar - é po '.- L mbora mais

trabalhoso. É preciso não só viver a democracia formal; é indispensável

ar efetivamente democrático, integrativo, de reverência aos valores democrãticos

por eles sentimentos positivos na alma dos cidadãos.

rtando

No capítulo IX de seu livro, intitulado sugestivamente Educación par Co unidad

C. J. FRIEDRICH lembra uma instigante pergunta do escritor norte-ameri o D id Henry

Thoreau, formulada nos seguintes termos: "Cómo podemos cosechar idea hemos

sembrado caracteres?,,86 O próprio autor referido sustenta que a formação do e de

a toda formação do espírito.

Esse ponto, com efeito, não pode passar despercebido pelos teórico porq e e -ela

de suma importância para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade ocial. É 1 o. não

se há negar, que o falar em educação das massas sempre suscita, em alguns. o me o das

posturas de pedagogia oficial, nas quais apenas sejam valoradas as idéias que dem ao

poder Iormal'" Tal preocupação - que é pertinente e deve existir sempre. de modo a que

830p. cit., p. 168.
84 Seria o caso de lembrar aqui o processo de socialização política a que se refere Moreira ."e . não apenas o
f[0cesso formal, mas igualmente o empírico.

É bom lembrar que a Índia é um país extremamente populoso, onde a pobreza é marcante. com pelo menos a
presença de três grandes religiões, diversas línguas e centenas de dialetos, conjunto de fatore que dificulta,
imensamente, qualquer política pública de educação das massas, sobretudo no que diz respeito a co tumes e
tradições.
86La Democracia como forma politica y como forma de vida, Editorial Tecnos S/A. p.115.
'ir7 A esse propósito, afirma FRIEDRICH, (op. cit., p. 115): "Nos movemos aquí en um terreno en el que Ias
teorías dei nacionalsocialismo han efectuado una especial confusión en ellenguaje y en eI pensamiento. Incluso
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todos se mantenham alertas - não impressiona se se pensar que a propo ta é feita para ser

adotada num ambiente democrático, onde existe a liberdade de pensamento e de sua

expressão, uma imprensa livre, vedada a censura, a liberdade de a ociação, o direito de

expressão das minorias; ou seja, uma democracia no sentido que aqui lhe foi atribuído.

Thomas Jefferson já proclamava a necessidade de educar o PO o, a quem considerava o

único e legítimo titular do poder, nos valores da democracia. Com efeito em carta enviada a

William Jarvis, datada de 28 de outubro de 1820, escreveu ele: .. ão sei de nenhum

depositário seguro do poder último da sociedade senão o próprio dono e, se não o julgamos

suficientemente esclarecido para exercer controle com critério sadio, o remédio não está em

tirá-lo dele, mas esclarecê-lo pela educação'í'",

Se é verdade que existe uma diferença básica entre a forma de disciplina d pe oas

livres e a disciplina imposta à força, como ensina FRIEDRICH, deve er per . em igual

medida, que, enquanto a disciplina autoritária se compraz em fazer obedien e o ornem a

disciplina democrática engendra esforços no sentido de despertar no homem a .dade

para a autodisciplina e, de conseqüência, a autodecisão.

podemos decir que hoy, en Alemania, es un riesgo hablar de educación para Ia comunidad. Porque ésta fue una
una importante consigna de Ia pedagogía nacionalsocialista".

In FÉDER,. João. Estado sem Poder, Max Limonad, p. 214.
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CAPÍTULO SEXTO

A FALÁCIA DO VOTO OBRIGATÓRIO CO O PE OR DE

LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES

1. Colocação do problema

Um dos argumentos mais esgrimidos por aqueles que combatem a-o. no sistema

jurídico-constitucional brasileiro, do direito de abstenção é o de q cau aria o

afastamento do eleitor, incentivando nele, de algum modo, o desintere unto da

administração pública e o descaso para com o processo eleitoral. Dize o tro modo,

prevalece a crença silenciosa de que o voto obrigatório é garantia .dade das

eleições, uma vez que, por causa da obrigação legal, a massa de eleito" ece aos

locais de votação e deposita nas urnas o seu voto.

Será isso verdade? Pensa-se que não e aqui ficará afirmado sem rode'

de que o voto compulsório empresta maior legitimidade ao poder constituí

tem respaldo nos fatos a tese segundo a qual a obrigatoriedade do voto fun

de educação das massas nos valores da democracia e de incentivo ao e

discussões das grandes questões nacionais.

a idéia

ente não

o método

Aliás, a percepção escorreita do processo eleitoral diz exatamente o conrrári o. ou eja

que o governante terá tanto maior legitimidade quanto mais espontâneo r ido o

processo de sua escolha. É de se notar, em reforço dessa linha de argumen . onde o

voto é obrigatório e o discurso da classe política não chega ao eleitorado - por e ambos

existe um hiato, uma vala que impede a comunicação, ou mesmo descrença na

número de votos inválidos é muito alto, como é o caso do Brasil, segundo e

eleições o indicam.

mocracia - o

, ticas das

Em sendo o caso de o direito de abstenção ser tolerado, mas ainda im o eleitorado

comparecer à seção eleitoral e votar, em exercício de puro civismo, o cenário muda. E por

quê? Porque a legitimidade do poder democrático é mais do que quantidade. é qualidade

também. É inegável que aquele cidadão que, não tendo a obrigação legal de fazê-lo, vai à

seção eleitoral e vota validamente concorre muito mais para o aperfeiçoamento da democracia

do que aquele que comete o mesmo ato compelido apenas pelo receio da sanção e nada mais.
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o primeiro debate, em casa, na escola, com a família, com os amigos, na comunidade, as

melhores opções, o rumo a seguir; o segundo reverbera contra o i tema e amaldiçoa os

infelizes que o fizeram perder um dia de praia e sol, que bem poderia er aproveitado num

feriado ocasional.

Pode ser que se imagine de forma diversa: que a quantidade é um do praticamente

importante numa democracia e que ela será tanto mais certa quanto m . o tenha o

Estado para coagir o cidadão a integrar-se no processo eleitoral. Ainda saber se a

instituição do voto obrigatório traz alguma garantia de participação pop ~ po ta a essa

última indagação é, sem dúvida alguma, negativa.f"

É o que se procurará provar ao longo deste capítulo, advertindo- . que os

dados são utilizados sem outra pretensão que não a de arrostar o aro e o não

reconhecimento na ordem jurídica do direito de abstenção empresta m de ao

processo eleitoral e, por via de conseqüência, ao eleito.

2. As eleições de 1998: uma rápida visão

Vejam-se - em ligeiras referências - os números das últimas

ocorridas no final do ano de 19989°. Havia no Brasil, aptos a votar n

106.101.067 eleitores. Desses, 21,49% se abstiveram na eleição presi •...~ll'-.ú4.

números absolutos, 22.798.922 eleitores não compareceram às umas.

,03% foram em branco, ou 6.688.610 eleitores que compareceram à e ão '-H.UU.lc.J.

em branco; e 10,67% foram de votos nulos, ou 8.884.430 eleitores compareceram

implesmente para anular o voto. O candidato vitorioso em primeiro

obteve 53,06% dos votos válidos, ou 35.936.916 votos. Esse univer o corresponde

33,8% do eleitorado. Ou seja, o Presidente eleito, em primeiro turno gov e

aprovação de apenas um terço do eleitorado. Não mais do que isso! Mas a democracia não é

o governo da maiorias!"

ileiras

em

urado

oraram

umas

ve- e

na

escndado na

Não obstante se afirme que a compulsoriedade do voto não resolve o problema da ab ten ão e da z de
participação popular na vida política do país, não se nega que ela - a obrigatoriedade - p v em alguma
medida, um aumento de participação no processo político-eleitoral.
90 Dados colhidos na página do Tribunal Superior Eleitoral - TSE na Internet, no guinte endereço:
http://www.tse.gov.br/ele/divulgacao/pres-html.
91 A referência tem o propósito de deixar evidente a posição defendida no capítulo anterior. gundo a qual não é
preciso haver a escolha do governo pela maioria para que se considere democrático o regime: basta que a
maioria consinta na escolha feita. Isso é coerente com o que se defende no presente trabalho.
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Se os dados a serem considerados forem regionalizados, a situação fica ainda mais

dramática. Nos Estados Federados menos politizados e mais atrasados econômica e

socialmente, o fosso é mais abissal. Em Sergipe, por exemplo, onde a ab tenção na eleição

presidencial foi de 21,66%, os votos em branco alcançaram o patamar de 13,17% e os votos

nulos atingiram o escore de 12,74%, o candidato mais votado para a chefia do executivo

obteve 47,37% dos votos válidos. Esse dado pode impressionar num primeiro momento, mas,

se olhado com mais acuidade, revelará uma outra realidade, meno al . sareira: o candidato

vitorioso teve apenas 27,5% dos votos daqueles que detinham capacidade eleitoral ativa no

Estado. E onde fica - uma vez mais - a regra da maioria?!

É claro que não se ataca o resultado da eleição, nem se afirma que o Pre .dente eleito

não tenha legitimidade para governar. Não é esse o ponto. Procura- e. ape

prova o argumento de que o voto facultativo afugentaria o eleitor. Ora a '

os dados das últimas eleições presidenciais; mas quem quer que se dê ao UCLlIQJcUV

elevados índices de abstenção, votos brancos e nulos são uma constante na história

brasileira. E por quê? São muitos os fatores e apontá-los é uma tarefa p

razão pela qual vão indicadas simplesmente duas razões, talvez as mais e .de

envolve as deficiências do próprio sistema: é ingênuo imaginar que num re....·

todos participam e votam, porquanto sempre haverá os dissidentes, de quaisquer

de quaisquer idéias, de qualquer coisa. A segunda exsurge ante a incapacida

classe política brasileira de empreender um discurso que sensibilize a oci

entre o anseio de justiça social e a metaliguagem que se faz em torno de e ide

bmeter à

critos

·e que o

eleitoral

iólogos

ático

ologias

da

. idida

o fenômeno observado na eleição presidencial repetiu- e n el i - para

governadores. Na Paraíba, terra natal do autor desta dissertação, o governado fi e eito obte e

a espantosa marca de 80,72% dos votos válidos, reelegendo-se em primeiro o. e

número, no entanto, mascara outros, igualmente gigantescos: aproximadamen e um quarto

dos eleitores deixou de votar, ou seja, 24,63% dos eleitores não compare ram urnas:

22,34% 12,76% votaram nulo (Inbrancovotaram em e

http://www.tse.gov.br/ele/divulgacao/gov-pb.html).

A eleição para o governo da Paraíba pode ser lida sob duas óticas igualmente

superlativas. Pela primeira, o governador reeleito estaria amplamente apoiado na opinião

pública, já que obteve mais de oitenta por cento dos votos válidos. Pela segunda, o
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L
governador só teria o beneplácito de 39,48% do eleitorado, e não teria, as im, consentimento

popular. Sob o ponto de vista democrático, com qual delas se de e ficar? Talvez com

nenhuma, para não se cometer o maior de todos os crimes contra a lógica: a generalização

banal. Uma ou outra dessas leituras, assim desvinculadas das contingênci eria produto de

açodamento e dificilmente estaria próxima da verdade.

o resultado das eleições proporcionais - deputado federal e deputado e tadual - é ainda

mais dramático na história das eleições brasileiras92. O que isso pro 'a? Pro a que o voto

obrigatório não funciona como instrumento de legitimação do poder. que a crítica

lançada ao voto facultativo pelos fautores do voto compulsório, segundo legalização

da abstenção levaria ao descaso do cidadão pela coisa pública, é uma teori ta, que

esquece - ou omite propositadamente - uma realidade palpável, que o cimento

obrigatório não se mostrou capaz de mudar. Prova que, numa democra orçar o

idadão a tomar decisões políticas quando ele não esteja convencido de a ua

oportunidade ou da viabilidade das opções que lhe são oferecidas. Prov . que

mesmo existindo a obrigação do comparecimento à seção eleitoral no o. a

abstenção é altíssima. O remédio, portanto, não se presta à cura do mal.

3. Números das eleições federais, estaduais e municipais: 1945-19

A tabela da página 81 apresenta dados muito significativos das eleiçõe ' 'eis

de governo, ocorridas no Brasil entre os anos de 1945 a 1962. Ali se vê, por e a

relação população/eleitores pode bem ser representada por uma equação em iro

termo sempre desequilibrou seriamente a balança; ou seja, vê-se que Q de

votantes cadastrados relativamente à população do país foram, no período e dado muito

baixos. No interstício considerado, o maior índice ocorreu no ano de 19- . q an o -3% da

população tinha capacidade eleitoral ativa.; o menor índice ocorreu em 19 ~ 19 e foi de

apenas 15,8%. Os números correspondentes à abstenção são igualmente b tan e ele ados,

em todo o período, atingindo picos de 34,5%, em 1954, e 40,3%, em 1955.

Discorrendo sobre a crise de participação que acometeu o sistema político brasileiro no

período anterior à ruptura autoritária de 1964, ANTÔNIO LAVARED refere estudo de

Schwartzman no qual esse autor teria colocado em plano secundário o fenômeno da

abstenção, uma vez que "em um contexto em que o voto é compulsório esse fenômeno não

92 Adiante se verá como se comportou o eleitorado nas eleições proporcionais no período de 19 2 a 1996.
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pode assumir maior significado analitico'í'", Ora, parece, data venia, ser precisamente outra

a perspectiva a ser trilhada, haja vista que cumpre descortinar, no tipo de trabalho como

aquele elaborado pelos autores mencionados, o motivo por que a abstenção foi tão elevada,

ainda quando existe a ameaça de sanção pelo desatendimento ao dever de votar.

Os números da tabela não permitem apontar as razões de tão expre sivos percentuais de

abstenção, votos nulos e votos em branco, uma vez que o tipo de pe quisa realizada apenas

demarca o fato objetivamente, como ocorrido. Não seria razoável, portanto. aprioristicamente,

creditar o aumento da abstenção ou dos votos brancos e nulos a um hipotético comportamento

de protesto dos eleitores frente ao sistema político ou ao governo do paí. Afirmá-lo, dessa

forma, seria uma temeridade, uma tentativa de extrair condu õe a partir de mero

levantamento de dados. Nesse aspecto, assiste inteira razão aLA VARED

A tabela também permite algumas outras leituras significativa. Ela indica que o

percentual de votos brancos e nulos foi superior, ao final do período, àquele re . trado nas

primeiras eleições. E isso ocorreu em relação a todas as categoria pe qui d . sal o a

eleições vice-presidenciais, Uma possibilidade de explicação para e e componamento do

eleitorado talvez seja aquela que o citado autor aponta, segundo a qual a conjuntura de

redemocratização provoca, em todos os países em que ocorre, um aumento na participação

popular para além da média que é normalmente verificada. E oBra il inha d . de um

longo período ditatorial.

É possível, ainda, constatar que os baixos índices de participação -o ainda mal

expressivos nas eleições proporcionais do que nas eleições majoritárias o qu poderia er

explicado pelo grau de importância que é atribuído pelo eleitorado a cada categoria e pecífica

de escolha e, como é evidente, pela tradição cultural do povo brasileiro.

Por fim, cabe uma ponderação: o processo de urbanização por que p u o Brasil no

período correspondente ao das eleições aqui tratadas acabou por conduzir grande le a de

pessoas para os centros urbanos, que foram hipertrofiados. Esse contingente populacional ao

deixar o meio rural, de alguma forma escapou do voto de cabresto tão característico daquela

fase da história nacional, sendo, ao cabo, confrontado com o altí simo eu to da tomada de

decisões, para as quais, na maior parte das vezes, não fora preparado nem recebera o mínimo

de informações necessárias a uma reflexão madura.

93 A Democracia nas Urnas - O processo partidário-eleitoral brasileiro 1945/1964, Editora Revan, p. 39.
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ANOS POPULAÇAO FI IIII'OI\i\I)O VO I AN 11'1lf Ai'i", II'Nt:ÀO I'M III\AN(~-I'M III\ANt'IT - I'M IlltANC'IT I'MlhiAN<'O - I'M IIllAN('() 1'M III(AN<O "M IIIIAN('O I'M IlI\ANC'O
(MILIIÕES) (Mil IIc'lI',S) I'OI'IJl ,A(,'AO I' NUlOS li NULOS H NUI.()S I! NUlOS H NUlOS I' NUI.OS I! NlJLOS I! NULOS

CÂMARAS I'RHI'I!I'I'URAS ASS"MIlII'IAS CAMAI\AS VIC'I',(;OV, OOVI '!tNOS VI('I' I'I\I'SI-
MUNICIPAIS ESTADUAIS DOS ESTADUAIS I,SI'AI)UAIS I'IU,SmJlN D"NC'lAIS

DEPUTADOS ('IAIS
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1945 46,590 7.426 16,2 16,9 3,2 - 2,3
-

1947/48' 48,732 7,711 15,8 29,3 3,5 4,6 3,1 -
7,0

1950 51.944 11.440 22,0 27,9 - 6,3 9,2 5,2 14,6 4,3
6,6

1954 59.564 15,076 25,3 34,5 - 5,3 8,7 4,1

1955" 61.469 15.244 24,8 40,3 5,8 5,6 7,7 5,7 10,8 5,2
9,1

1958'" 67,184 13.758 20,5 8,0 7,1 15,6 6,5 -

1960 70,992 15,547 21,9 19,0 4,5 7,6 27,7 8,5 13,2 7,2
13,4

1962····· 75,695 18.496 24,6 20,4 9,8 8,4 13,4 26,7 9,8

FONTE: Lavareda, 1999.
• Não há dados disponíveis sobre as primeiras eleições para as Câmaras Municipais (1947/1948) .
•• As eleições municipais foram realizadas entre 1954e 1955 .
••• O decréscimo do número de eleitores é fruto da renovação dos registros eleitorais .
•••• As eleições municipais referidas foram realizadas em 1958,1959 e 1960. Os dados disponíveis são e 12 Estados
••••• As eleições municipais citadas foram realizadas em 1962 e 1963. Os dados são de dez Estados.



4. Alguns dados eleitorais do Brasil, no período de 1982-1996

Os números apresentados na tabela referida podem, no entanto ter ido produto do

acaso - alguém dirá - de alguma circunstância fortuita que imperou nas eleiçõe daqueles anos

e que podem não ter ocorrido em outros anos. Cumpre, pois, que e continue a investigação,

em busca de uma resposta mais segura acerca da indagação po ta: obrigatoriedade é

inônimo de participação?

De logo, fica reiterado que o único propósito deste capítulo é o de t n emonstrar que

não existe uma relação necessária entre a obrigatoriedade do voto e a p ão popular.

Ou, em outros termos, que a participação popular pode acontecer ainda q e o voto eja

facultativo e que a ausência de participação ocorre mesmo havendo a ob ig dade do

comparecimento.

São, portanto, fenômenos distintos (a participação maciça e a ab ten -o maciça I. que

têm diversas causas e que podem ser explicados através de inúmera hipó qUal

descabem nos estreitos limites daquilo que constitui o objetivo desta dis.sertação

deles, no entanto, seriam facilmente identificáveis na falta de sintonia entre o discurso

e a expectativa popular, na ausência de preparo político do cidadão, na o . -

política pública de educação das massas para o exercício da cidadania, no défi

própria democracia.

As tabelas a seguir apresentam números referentes às eleições realizadas no B iL no

período de 1982 a 1996, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal. bem orno o

vários cargos a elas vinculados. Os dados foram obtidos em Dados Eleitorai do Brasil

(1982-1996), Jairo Marconi Nicolau (org.). Fica esclarecido que, em virtude da técnica de

escaneamento, utilizada para a transposição das tabelas, a numeração dela ,co tante da

fonte, não pode ser alterada, de forma que não obedecem à seqüência com que aparecem no

presente texto.

guns

lírico

uma
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f.-
TABELA 1

PRESIDENTE OA lU-PÚBLICA - ELErçÓES DE 1989

ELEITORAnO, (:OMPARE.CIMENTO. ABSTENÇAo. VOTOS EM BR..o\.NCO, VOTOS NULOS E
VOTOS NOS CANDIDATOS _I!! TlIlt~O

ESTADOS ELElrOIADO COMPARECIMENTO ABSTENçAO VOTOS VOTOS VOTOS NOS
EM aRANCO NULOS CANDI~Ar05

ltgnd~niOl 5577Al 417.ó22 140.159 uoa 2~.oao 3~.7~
A,,.. 181.71>7 140.309 "l.~ae 2.673 9.626 lU.Ol0
Amg;oGnos 8.'.08.1 621>.652 215.431 9.151 , LUZ ~95.~9
RorClima 73 (')01 56.045 16.9.56 676 1.5741 5,'j.7~7

PCltiI 1..1J161I~2 1.627.799 5.59.0.53 29.2901 73.179 1 52~.326
Aml>pó 118 I••.• 91.937 26.207 1.072 3.~9~ 87.271
TQl[ontínl .64.060 :\17.901 146.159 7.609 21.292 2~9.
NORTE 4,424.718 3.'171/:.265 1.146..45' 57.213 154.975 3.066.001

M(lronJ,ein 2.1-iOS2 1.0I6~.281 678071 .5077B 116.7'1 12H.262
PiOIJi 1.~3~.2e2 1.0/4.,)/9 159703 317lJ 77.7'14- 965 n
CeDro 3.3.51.606 2.811.171 5.0 ..43:5 .~.~••.48 I~J 867 260.
R G.dnN<ll1e 1.298.068 1.1Ia.7S. 179.33.4 27.453 111.917 I' 1'.44-l
Pa•••;\,,, 1.756 ..•117 1.• 66.880 289.537 .•1.63.4 12.5.005 1 .11'
P.mambuco J.76.4.143 3.2IQ.~/1 553.572 97.'16" '-a6 ..47.4 '.S? . 2

Atmg<>'" 1.210.797 967.80~ 2-42.91'4 27 .• 86 78.S"7 86100
S.r;ipo 776.071 67.5.060 101.011 llJ'53 63.228 593.
BchiClo S.89:.tMl .4.711.197 1.182.~64 162."01:$ 019/.619 .t..051075

NORDESTE. 21.529.611 11.500.296 4.011..321 511.T27 1.'11.451 U,4T'iJ.117

Mino. G .,Qi, 9 ..•33.103 Q.l99.l85 1.033.718 176.072 ~66.~21 7.7~6.an
f'pírilO 501nlo 1..07.759 1.271 ..472 136.287 lO.37~ 67.~2., I.'~.!>/O

Ri" d. )Qn.ifO 8.196.5 .•7 7.641.00.4 .555.543 .53.1~2 186.259 ].401.~

Sõ••PGUlo 18.500.980 17..443.'60 1.057.720 156.621 5.45.2'1.5 I 6.74 l.loIl

SUD15Tf 31.531.319 a4.'SS.121 2.78~.26a 406.30i 1.265.504 33.ot:l.109

Po,,,nÓ 5.0-'5.626 4..51\1.09!1 526.5.31 53.'97 lRe.574 4.277.214
S,,"tOl Colarin" 2.729.911> 2.513.-4113 206 ..503 763!i .• tl:'i.997 2.l1 2
R. G. d••Sul 5.700 ..(61 .5.362.973 337 ..•88 57.57'1. '18 ?t\? 5.~7.1e~
SUL 19.476.003 12AO'.4tl 1.070.522 137.173- 372.SlSS ll-*05A:t5

M.G.tlDS,,1 1.002.212 863 ..•91 1387 .•1 l3.211l 30.110 810163
MaloGro"" 1.027.972 7U.IU 2338.018 1.4.1119 19.0JO 40.275
Goiá. 2.199.96.5 LU5.879 30 •. 086 31 1.411 9U20 1.769.51
Diofrilo F." •• "I B57.330 782.751 7•. .579 .• 580 la 1.1>1 7S9..taO
CENTRQ-OESTE 5.087,499 j1J..136.245 "1.2$4 6a.765 1as.os 1 4.0 9.42'9

IRASIL 12,056.226 12.277,A0' 9.771.11' 1.116.2'0 3.jIJ87.11S 07.o13~7

Votação válida: 82,3% Abstenções: 11,9% Votos em branco: 1,6% Votos nulos: 4, %

~
I
I
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TABELAh

PRF.SIDENTE DA REPÚBLICA - ELEIÇÕeS DF. 1994

COMPARtõ,ClMENTO. ABSlENÇÃO. voros EM BRAXCO. VOTOS NULOS E

VOTOS NOS CANDm",'ros (O/o)

ES1ADO$ COMPARECIMENTO U.sUN ç.l.o veres !M veres VOTOS N05
BRANCO NULOS CANOlDATOS

kD~d""lio 61' •.•• 30,6 8.6 ~, 1 8,j.2

A,i. 78 •..• 2\,6 11,6 7,6 a ,9
Am,,~nQJ 72,S 27,~ 5." 7,:3 U,S
Itoraim<l 77," 22.1 •••.4 5.~ 90.1
Pará 6$,0 32,0 lt,a 8,7 79,5
Àmopá 72,2 27,8 ",6 4,5 9 J
To~"nlin. ÓS,4 31,6 11,5 10,7 //9
NORTf 69,9 30,\ 9.8 8,0 2

MOfConft50 ó~,5 30,5 19.2 , 1.3 6 5
Piaui 77,S 2'2,2 11,6 15,.4 72.
C••• ró 78,Cl 22.0 12,& 7.3 ~4

R. G. dct N or1" 8"',' 15.9 '3.7 11.1 :;)

ParaíhC1 rr» 22,S 13,6 , 1,11 r ..•.
P,"",,,mbo,,, 18,9 2 \,' 13.5 13,7 rz»
A'og"a& 8.4,6 1~,4 13.:1 16.3 7C

S.r~ip. 82,ó 17." 17,1 1",.4 73 ~

SalUa 73,3 26,1 13,9 lJ,9
NORD(STE 76.8 ~3,1 \3)jI 12,5 73.6

Mina. G",oi. EI:V 16,3 10,8 10,0 79,2
E'pirilo 5C1"ID 82,8 17,2 8,0 7,9 U.l
lio d. Janeiro 84,B 15.1 6,1 U ,9
5810 Pa~'" 8M 11,4 5,9 9,5 B .6
SUJUSlt 85.7 13.7 7,3 9,5 ••••0

I'<IrcInli B2,6 17." 9,7 7.1 6.3.1
Santo CaiariA" 86.8 !J,'2 6.9 6,4 H,7
R. G. do 5ul 8$.1 11,9 7,9 5.5 7
.sUL 8S.7 14,3 1,3 6.2 t.s,A

M. G. do Sul 81,6 18,~ 6.8 5.1 35.'
MIIIO ONlHD 73,2 26.8 7,.4 10,2 $2,3
Goiér. &0,9 19,1 11,4 8.8 al,e
Oi,I,irD F.d.roI a6,1 lJ.~ ~,O 7.0 ~90
<INTRO-Of$TE 80,3 19,7 7,5 .,6 8$,9

BRASIL a2,O 17,7 9,3 9.6 11~
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TARf.LA 1

CÂMARA OOS DEPUTADOS-ELEIÇÕt::S DE 1982
~lTORADOI COMPAREClMENTO, AnSTENçÃo., VOTOS EM BRANCO, VOTOS Ul(}Ç

I<:voros NOS PARTlDOS E CANDlDATOS

ELEnORAOO COMPARECIMSNto A8STENÇÃO VOTOS
~M "ANCO

VOTO.s
HULOS

VO OS NOS
P .sE

ESTADOS

'-"".!;;'"i •• '2~"3.4n "~.~49 11.7 .• "3 10.820 1 . 53
Au•• 115 .••74 86.5SlI 20_918 6.61.8 ~l-~5
AmD~OnQ' 3 ••2.44~ 401.125 1~1.324 J 1.295 21.351

RorQ;"'Q 37.~71 28.600 U72 'J92 1.353
Paró U2'!.~99 1.0117.757 .:!!'i 142 11/.6311 67.~
Amupn 70.0.0111 52.374 17_667 1.392 2_3-60
NOiTE 2.521.647 1.142.301 679.286 168.165 110.005

M"ronhõo 1..••47.578 1.057.112 J90 ..oII~6 117...••18 .0117.558
'õeoui 970_090 7711."13 192_"65 113.111 .19.815
<:1!I~ró 2 ..••98_611 1.956.747 5.••1.924 178.412 76.306
R.G.d4NI>'- 955.9:12 748.85 •• 207_078 66.972 '29552
Por<liba 1.275_613 96 .••.252 311.:\~ I 87.20.5 -11.239
P•• momb41.e> :) 541..935 1.?53.2l6 .5&9_719 U.97 •• 94.851$
ÀIQ90Cl~ 73.'-32.5 56".062 170.263 &2.201. 36.9b7
S~tgi~ "70_.01,.1 3a3.52" a 6-947 43_"'66 1".68.4
g"hia 4.258.736 3.1.(7.:235 1-111-501 J'14.7~9 179 ..(16
NORDESTI l.S.U',I49 11.55S.425 3.601,724 1.20:J •.513 562.395

Mi.,a. a.rai. 6.855.2~1 5_92J ..5~l 1.03 LlOO 704.738 :2J5.7li6 4 .
r'pi.il<J S"",,, '171.658 825.934 1"5.714 89.639 J3.?-I1 ~l.!
Rio de JQn.íro 6.204.480 5 ..••••0_666 763.81 ~ 487.662 273.12S ..~.~
São I'Qulo t3.H~.OHl 1L597.995 I.S~6.033 l.J~8.1 37 451.,s·H 7Z)

SUD~sn 27.17S.397 23.688.126 3.'117.271 2.6SO.176 994.417 T.l

Pl:IIl'<lIIa 4.173.922 31'16.943 '176.979 J~0_.56" 116.110 2J ....:
5anta C..t""",, 2.136.563 L9:11-911 304.752 1~:5.7112 51-970 162
R. G_ do Sul <1.321.552 3.799.013 5JO.539 5Q5_344 108.598 :U~ 1

SUL 10.64Q.007 8.821,767 1.112.270 I.Qll,693 276.618 7..»9.396

M. G. do Sul 750.047 553.470 196.577 50.6~4 22.334 4; .ti'
Mello Grosso 5BO...483 430.310 150.173 .oIIJ.991 2!J:l!>1> x,I:163
G"iá. 2-048.6111 1.5"0.420 .488.198 15ô.216 S.••.7l8 1. ,_.. ~
CENno.o5$111; 3.319.148 2..544.200 834 .• 48 250.861 102.30. :1.191.031

BRASil 51.171.37' 48.455.879 10Al5.499 5.215.008 2.045.8M 41.1:25..001

Votação válida: 69,9% Abstenções: 17,7% Votos em branco: 10,9% Voto nulo: .2 o
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TABELA 2

t:ÃMARA DOS DEPUTADOS- ELEIÇÕES DE 19R6
ELEITORADO, COMPARLClMr.NTO, AnSTENçÃO, VOTOS EM Blt.l\:-';co, VOT05: 1.;1.05

E VOTOS xos IIAllI'IDO., l'; CA NlllDA ros

ESTADOS ELElrORADO COMI'ARECIMENrO AI$UNç10 VOTOli VOTOS V010SN05
EM BRANCO NULOS PAnlOóSi

<:ANOID.#. OS

Rc>ncl6f1io .\~7.5~1 39~.097 ~9.~~~ 93.155 31.119 27.l.!iU

A~r. IA1.837 121.901 13.!l30 25.107 7.151 953.47
Amn,nnu~ tí.~1.192 .~,,~1R~ 86.009 13Ul8 38.508 J87937
Roraimo .n.354 ;j6.227 6.127 470 1.952 l3 ao-s
PQfÓ 1.730.670 1.529.120 201.S50 .164.006 129101 93 010
Amapá 8..i.A59 10.138 ~.~21 1.471 -1.827 69$.4

NORrE 3.101.153 2.1.2.77~ ~5.3i11 7:23.049 213.260 1.f06.463

Murunl.üo 1726827 1 5' t.806 205.021 ,U~.J20 78,7~5 996 O

riQ~í 1.087.921 1,027,"42 60.375' 202.2~5 51983 113.3~
C• .,rá 2.848.935 2.t.90.31'( 15~,6:l1 67.\.633 137.170 1.97i.511
R G ,I" Nurt. lOtí8.UO 1.026.568 .042.372 :11816\1 ~.j,'07 763.692
roro;b<J 1.;J6".3JO 1.38.4.349 79.999 ~"3 014 ~O.Mo 8 .~5
P.r~Q",bucQ 3.150.552 2.967.362 183.190 879.274 175 37.~ 1.912113

Alaga'" 913.141 905.630 68.117 334 ..403 Sa.919 517.779
S••gi,,", sar .902 ,,0".06" 7'; 838 156.9~o J2.~78 116.{,~
Elohio 4.819.71'2 ~.5S3.623 266.169 1.532.2.42 7.o1~788 2.Tn.~93
NOltl>ESrE 11.772.9.54 16.(j.13.2.n 1.089.696 4.187.840 Ua.304 10.907.114

Mines C .tal. 7.966.609 7.~97.A8J 369.126 'O~R 93" .044"./8/ 5.11'3.762
bp1ri1oSanto 1.I~Y.H6 1.10B.293 51.2"3 2A6.!.6.~ 55.366 BO!J.I~
~io .J.: Jnnlllil'O 7.1••3.l9' 6.857.163 ;l~6.:.!2!$ 1.'323.723 385.a.46 ~.1"7.5U
Sõ<> Paula 16.010.572 15..45(.50ll 558.00~ 2.38t. »t!/ 1.15B.927 11.906.59
5UO!SrE 32.210.21' 31.015.447 1.2M.171 5.996.307 2.OIISA26 22.973.714

PQ(QnQ 4.316.029 ".llJ.897 202.132 IIO.;.5~ 34~.428 3.050.914
50nto CClIQ.iflCII 2.3D2.~70 2 ..221..195 79.775 3B.4.1R6 123.976 1.11".333
R.G. dDS ••I •• 'õlRR106 .04.820.506 1~/.600 B19.BlO 262.371 3.73&..l25
SUL 11.606.405 11.156.89. 449.S07 1.9l4.S.s 1 730.7T5 8.511.512

M. G. de Sul R70'-"'ó 768.089 52.161 162.'130 36.777 Só9.38?
Mal<> COrona 826.8116 737.509 119J7ll 225.419 39.216 472.873
GOlás 2.161.589 2.029.255 132 ..~j~ "J6.566 114.~~6 1.475.463
CfNTRo.OfSn 3.808.121 3.534.152 213.869 8~4.915 190.219 2.~19.718

IRASIL 61.576.451 65.133.227 3MS.224 14.340.662 4.0ó7.9IC 46.718.58\

Votação válida: 68,1% Abstenção: 5,0% Votos em branco: 22,0% Votos nulos: 6,2%
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TABELA 3

CÂMARA DOS DEltUTADOS - El.EfÇl)F.S DE 1990

ELEITORADO, COMP4RIIClMI'.N'l'O, A~!'iTFXÇ.o\O, VOTOS EM BRANCO, VOTOS 'ULOS

E VOTOS NOS PARTIDOS F. CA:'IlDIDATOS

ESTADOS EUITORADO COMPARlECIMliN1O AJSTiNÇÃO VOTOS VOTOS VOTOS NOS
E.MDR•••.NCO NULOS •• • DOSE

-OS

ltondônia !>B8.69t ~29.972 1.58819 137 8~8 ~.4 711

A~ 1'17709 1.~7.49A 40.211 4997A 144 .5

AmazC'l'\(I'" 895.002 670.624 2 I073 11'3.773 62.362
1:4Hoima S6.226 6~.nQ 1/.~U6 11.92CJ ".602
Pa"'; 2.:JOiJ.l91 1.700.19'1 "09 fl9? 5710 117 164 ~1I7 z
A",,,po 1105.9.19 105.937 30.002 22.185 9.049 03
T""",nlin. 4"'~."'63 3n.2~2 1?~ 1S71 117.7'1.4 11 ":\ ü, .
NORTE 4.702.321 :S.SO.:i.142 1.197.179 1.109.565 3:11.110

M""""h<!o ') ';";6 79' 1.6'.~.515 631.217 6/..5.153 152-565
PiCluí LonO.OS1 1.175.355 234.6'16 320.516 '14.595
l.r.!EUIO' 3 ..••91.994 2.896.185 5'15.B09 I!g7 ...j7\1 :170.5~
R. G. da Nort. 1.331.03'J 1.1~ 1.2~O '89.789 .0120.997 118.~30
r"roibQ I.e 10.996 1.4B2.-.41' 328 ..5.7 527.73.01 15U57
p,"'Ct",lI".,., 3.885.43.01 3 15D 00109 6:l.'i.o:B 1.0R.~.032 .oIOA . .4ó:'>

AI"tl"", 1.304.271 L01S.887 28B.38~ 350.737 171.4'00
S.r"ip. S03.0..j1 6'93.76\1 IO~.21~ ~IJ.1I4 'YV.:'11
Bc"ia ~.019' 317 1..732.158 1.287.159 1.672.329 717.53.(
NORDESn 22.~12.935 11.013.037 4.299.1911 6.153.151 2.1I1.1~

M i,••" Osro" 9 49') 5~.~ 8.158.Q02 UJJ.1S3 2.520.444 I.JSS.599
E ~f'i.iiu $onlo 1.42:1.211 1.nJ.J2~ 189.9117 404.069 225.1'0\.5
RiD de Janeiro 8.277.296 7.456.21 ~ 821.0$2 U39.75.4 1.066.~~
$60 Paulo 18.721.01" 17.130.890 1.596.12~ ".905.821 2.422.709
5UDf!iiU 37.920.076 3~.9N •.:l30 3.<I4Q.1I46 9.370.0118 5.100.111

I',mmó 5.112.711J 4.3iJ\I.4~~ 113.n~ 1.~3J.ló!> 1108.164 2
Santo Catanna ?769.:'I17 2.1.84.55 I 28.01.966 679 ..543 JaB.~S
11:.G. da Sul 5.750.0~4 S.2l~.~85 ~25.~61 1.61~.59& 60S.526
SUL 13.632.356 12.108.49l 1.~13 ••6S S.627.296 1.80'.145

M. G. do SuL 1.024.926 859.505 165."'2J 2e6.2'l2 n.2Sll
Màlo C,o ••o 1.1J~9.6~O 82".350 2&5.300 280."23 IOO.8~
Coi". 2 2.••. 1131 1.87.01.519 310.112 617.581 157.3U
Di.lri,,, '.deral 893.659 776.639 117.020 lJ2.1~1 95.193
CENTRO-OESTE 5.251.161 4.33',OI~ 917,855 1.316 •• 37 445.671 2-

IlASll 1I:l.II'X1.5!i6 71.940.91~ 1l.179.M3 21.576.S~7 9.86S.60T

'otação válida: 48,3% Abstenções: 14,2% Votos em branco: 30%

I
....J
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TABELA 4

CÂMARA DOS DEPlJTADOS- ELEIÇÕES DE 1994

ELEITORADO, COMPARECIMENTO, ABSr~Nc;Ã()J VOTOS EM BR:\NCO, VOTOS NUI.oS

•..VOTOS NOS PARTIDOS E CA~DID ..\TOS

ESTADOS EUn01l:AOO COMt'AItECIMENTO .a.asUNÇi.O VOTOS veres VOTO!JN05
EM IIRANCO NULOS PAIlTlD05 f

CANDIDATOS

«••"d~niCl ~92.067 480.Jé9 211 698 8J.\,l97 10L649 29 .••.723
Ar:-. 263.162 lOó.J89 56.773 3.&.768 3J.8e 1 IJj' .7~O
Amazonas 1.106.006 802.000 304.006 109.597 134.0~6 .5Sd..U7

RotCIimo , 19.898 93.33" 26.SS4 7.555 10.913 7".aU
Porô VB3.131 U9U~0 891.8"1 3t1t1.921 .\36.620 1.065.691'

"""'1>" 1'J7.171 142.381 5'.790 20.599 :Z1.8~9 91';153
Tocan1,nl fi.•a.ora 44:U04 204.769 76.837 6A.4~' JQl.O
NORlI 5.809..498 4.059.017 1.750A'1 722.274 104.A05 ~

M,,,,""hlle 2.615A~S 1.B17.79é 797 U9 399.718 319.830 1.09 2"
P'jãuí 1.631.161 U!óe.746 362..••15 13".922 23e.27'l 790
C.of'6 4.006.53J 3.125.350 881.183 569.999 609.1'80 1.9 5.3~
R. G. do Norl. 1.491.112 1.254.347 236.765 24&.601 26B.901 nu~
Po, ••íb-a 2.091.506 1.620.058 A71.•.• 1l 306.186 J.56.321 955.5.51

Parncunbu4:.Q ~.4~7.U8 :'.52-4.147 9.4:l.801 68.5.132 1J!S!i.47~ .a~~J

"lagoa. 1.15OS.P90 979.067 177.'i':2l 207.022 27".862 -497.1!l
S'rslip. 94::1.2-46 n8S.47 163.699' 140.706 168.686 469.155
a"hi" 7.031.62-4 5.1;56.145 1 87547'1 1'4~.2\1~ 1.303.276 2.907.~:l5
NOIDISt5 25A34.S65 19.!I~.2OJ 5.910.36~ 3.744.550 III.52S.6l5 t1.~1

Mino, G8rni, 10.~5S'.nS' 8.837.7&4 1.721.975 1.872.72.4 2.101.69:1 ""8&3.347
E'pô,ilCl SDIltD 1.710.729 1.-41s.a77 294.152 16·l.S32 328.101' tH?3
llio d. Jen.iro· 9.129.373 7..••55.243 1.674.130 711.7"fi 2.106.11/5 4..637.252
SlIo l'Cllufo ~O.77-4.991 IR .14 283 2.3<10.708 2.206.414 S..~'Q.038 10.\lS7.• 31
SUDESTE 1112.l74.Sn 36.1lI:3.167 6.05'.665 ~.053.11136 10..076.035 2O.99\1..b9I6

PCIIl'(ln~ 5.7<16.397 ~.7"'3.88-4 1.002.513 789.64B 1.1611.368 U'~7.lSf
SUrlla Cn~,;no 3.1 ~;'.2I'o :1.7,jO.2::15 417.065 .519.411/ ~OO.650 1.620 15'
11;.C. do Sul 6.296.Cl21 5.5"9.426 74\1.595 91é ...j89 l.IS3.4"O J.479 ...•;>j'
SUL T.5.199.70. 13.033.535 2.166.173 2.225.5.56 2.9'20.405. 7.A7.j21

M.C. doS"! 1.1j\ I.Q.54 94/.1.,\1 213.l!58 1~~ 811 192.16\1 51'S 219
Ma'" 01'0110 1.279.0"'2 936.871 342.171 165.6.\8 '16071 sss 152
Gui[íl 2.622.097 2.122.063 5000J.t 391'.21'2 473.:l4~ '.2.•9.27
Oi,,.,ito F.da.,,1 1.062.2.017 91-4.743 1"7.S0A 100.822 190.140 623 711
CENTIO.QESTE 6. 1'U.4A(J 4.920.873 1.203.561 82\1.&73 1.071.721 3~

IIA&IL M.74;J.043 77.660.795 17.aa'.l.'.I48 12.S6'.;:t" 19.391.234 4S.6M.172

Votação válida: 48,2% Abstenções: 18,0% Votos em branco: 16,2% Votos nulo 25.0%
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TABEf.A 1

GOVER.i'JADOR - ELEIÇÕE!:i OE 1982

ELEITOI~'\I)O, (:().\·'I'A~I':I;I.\1FNl'n, ,I\HS·I·I'.M.:Ã(),V(rIO.~ I'.'.t RRA:'\CO, Vo OS LOS

E VOTOS NOS CANDID.\ TOS

[STADOS nmORADO COMPAQ (ClMtN"CO AaSnNçlo VOrÓ!i~M VOTOS VO""'05
BRANCO NULOS C OS

-_._------ .

A<r@ 115.474 8ó.~~6 Z~."'I ~ 4.305 ~.214 -7

Amazona. !l"'~.<I"'Y 401. 125 1"1.J2~ 12.029 14.169
"",6 Un9~1' 1.087.757 ~35.2.f2 42.594 63.J6.~ ~
NORTE 2.1'0.922 1.575.43. 60SAI4 511.928 81.748

MoranMo 1.447.578 1.057.112 390.4{,Ó 31 ua 1"'8.558
pi"ur 970.9118 779.42.) 1"i'2.4~:'i n087 S~.43ll

C;:~Qró 2.~ge.671 1.956.747 S.419U .1.\3..11 :l11.12<1

K.G . de Na," '155.1732 74B.05.d 207.078 15.713 .1"." ..4!JO
P(1,.niho U/~.613 96052 311.361 22.042 70.291
P~~rnnn.Jmf"u ".5A2.935 1.953.216 589.719 57.052 154..406
Alu9nn~ 734.325 564.062 170.263 23.-11'4 75.614
S.rgipo "'70.471 3BL',1A 869A7 10.17/ 36.510
Rn,~jn ".258.736 J.• ~/.2'jS 1.111.501 101.666 J66.923 2
NORDf$U 15.155.149 Il.5S3A~S 3.601.7!l4 325.910 1.271.506 9.

Min, •• G.",j. 6.855.241 58135"1 1.031.700 1••'.t60 "59.~79
[,,,;';10 $••"1•• 9:ru\.~P. 825.934 14.!o.12" 19.A~9 63.059
Ri.,<I.J ull.i." 6.204.490 .5.••.••0 666 763.81 ..• 1'15.063 243.27••
Soo roulo 13.144.019 1l.;'197.9R.~ 1 r...•~.O.)3 308.829 <l6~.101
SllD(SU 17.175.391 23.688.126 3.487.211 610.501 ',430.713

ParonCÍo 4_t13.922 a 196.9t3 9Nân 7<1.3Q7 237.740
S"nta Cot",'n o 2.13,L~.s:l 1.831.811 304./~2 32.578 121.927
R. G. J" Sul .••:'l79 .~5';> 3.799.013 530.S39 71.3~8 334.125
!:Ul 10.640.037 8.827.767 1.81l.:z70 178.233 693.800

M..G. cio S"I 1!>IJ.04/ .H3.~70 196.577 1.(.90a 3.1371
M.ot" Gee "" S80.483 ~30.J 1O 150.173 lUI09 11..132
G('IiG\ 2.0 ..•8.618 U60.~20 488.196 J3.070 87314
CfNTR().ófSn 3.379.148 2.S44.~OO 134.<M1iI 62.48" 1)7.127

IIItAStl 51.530.653 411.11I.9S6 10.341.691 1.296.0S9 3.614.194

Votação válida: 73,9% Abstenções: 17,7% Votos em branco: 2,7%
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TABELA 2

GOVERNADOR-ELEIÇÓF.S DE 1996
ELl:iITORADO, COMI'ARI:CIMENTO, ABSTENÇ/\O. VOTOS l.M KRANCO, OTO LOS

~',VO'IOS :-.IOS CANDIDATOS

tSTADOS [UrroRADO COMPARECIMENTO ABSTENÇÃO VOTOS EM VOTOS vuro.s QS
nANco NULOS :>IOATOS

Rc>"d~••ie 4.47.5.41 .W8,O'17 49.44" ÓO.731 1'1738
I\çrr. 1.41.$'7 127,907 13.~30 13.638 3.2&2
AI"'U.LUIIU~ 651.292 ~6S,2&3 86,009 "'''(37 10,019
raro 1.730.670 1.529.120 20 1,~50 358.289 79.9 .•.•

NORU 2.971.340 2,(>20.407 35().93~ -471.195 12'2.911

MU'U"I,~JU 1 n68?7 1.521.806 ~05,O21 170."''''2 67,~J
Fitlut 1.097.921 1.027.:";1.1 6(1.3/9 9'l.737 39.306
(":P.lu.l 2.848.933 '2,690,31 ~ 158.621 793.271 106,6lI7
!t. G. do Horte 1.0fiR9.lo 1.02é.~ól! ~1,372 "~.19" 30.~:S2
I'aroiba 1.-164.338 1.38 ..U.49 79.989 112.701 :18.337
'.,nombu<o 3.150.~~" :II,'i'67,362 183.190 299.1 ~J 61,683

AlaR"'" 973.7"7 I'O!i,Ó30 611.117 11' 056 31>.0'2)

~orgij). 631.902 !S06.06" 7.!1.HJI! 3.4.151 70.S-So!i
B••hia HI1'U?2 4.553.62J 166.169 J67.Ml 195.583
NOIO~SH 17.772.954 16.6113.251 1.0119.696 1.553.384 595.150

MiM.O ••••i' 7.966,60'? 7.597.483 369.116 1.110,'i'6' J96.712 t
l:spír i.o Suniu 1 1.59.S"G 1,108,'293 51.253
Rio d. J(llIe;1'O r. t.4J.~91 n.857.163 286.328 ~30,990 2.11..-45-4 e 7
São Poulo IMIO,57:i 15."52.508 5n06 .• 1.2~2.ge'l 447.B77 13~'
SUD,~n 32.280.21$ 31.015.447 1.~.771 2.824.940 1.131.0143 2S..9S1. 71

~Clrcnll ",316.029 ".113.997 202,1J2 600.021 lU.782 312 :'S"~
So"'" Catari"o ],302,270 2.222..495 79.775 3"8,076 75.736 I
It.G.doS u1 ".988.106 ",820,.506 167.600 .•9..•.768 '''O, ..f24 .I. •

SUL 11.606.405 11.156.898 449.507 I ASO.B6,s 400.94:1 9

M.G.doSvl e~O.í.46 768.0 8'i' 52.157 71l.ol.58 I&H67
M*Cro •••• 82(,.88" 737.508 ijY.378 107.94.4 ~8.9"1
Goi6, :1,161..589 2.029.2~5 132.334 210.92-1 112.0~11
C~NTlo.OUT! 3.808.721 3.534.152 11'3.&69 397.:S~ 121.919

I!IRA$IL 61."39.631 6S.0 10.862 3.428.776 0.705.410 2.37$,óO$ ~ 11 oS

Votação válida: 80,0% Abstenções: 5,0% Votos em branco: 10,5%
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TABELA 3

GOVERNADOR-ElI:::l~ÕES DE 1990
[LEITOR.o\not COM(lARECL\.u:~'lTO, AnSTENçÃO, VOTOS EM BR/\NCO. VOTOS ~ULOS

t VOTOS NO~ CANl)lnATO~ - 1" TllRl\'O

-_.- ......_ ..._. _ .._-
ESTADOS fLEITORADO COMPARECIMENTO A85TENÇAo VOTOS EM

BRANtO e
•___ ••••••••••••• ,,_ ~~. ~ I••-- •••_,. ____ -~ __ J ___

RI>nd6niQ ~!l8.691 429.Sn 1,!1.~19 105.337
A~r~ 197.709 l!i7 "'98 .40.211 3.4.41)

Amazo",,,. AS5.00? 1.'10 1.1 Ao 71'" J78 93.753
Ruruimu 1l6.226 63.720 17.50<' ~ R97

Pará 2.30'1.791 1.700.199 609.592 2115.JB9
Amap6 1:$).'13'1' l()~.~:lI ;SO.QQ2 16.480
Joe"ntin. .&911.9"3 :l72.292 11"./\71 .%.121
NORTE 4.102.321 3.505.142 1.191.119 596.7.52

MarDnhão 2.2)6.792 1.62),)75 631.:217 324.173
~iQ".r 1."10.051 1.175.355 234.090 241.738
C••aró .l ..oI91.99" 2.M 60. tas ~9-".R()9 5Ao(l.65~

R. G. do Nona 1.331.039 1.1 ~ 1.250 1B9.7B9 19b.4f.2
Paraiba 1.810.\196 l.-4~2 •.oI49 328.5~7 310.239
r.mambllC>O 3.tl8~.43'" 3.250."09 63!l.O~!l 1120.156
A~"aoQ' 1.30.4.171 1.015.8lV 288.38'" 334 ..432
Sr."!lir>~ BOJ.O"'1 1.9J.769 109.2n 1~9 (l03
lIahiCl 6.019.317 .4.732.158 1.2117.1.'59 1."9:1.J84
NO~PE5Tf 'l2.312.93S 18.013.0S7 4.2:99.1$9' 4.460.243

Mino. CltOi, 9...•92 ..'555 8.15B.&02 1.333.753 2.675.962 5
~'plrilo 50nlo U23.211 1.233.32.4 111\1.887 "'111.1157 814 1.7
Rit) dt!: Jun.ilu 8.277.2~6 7.~56.21.4 821.092 1.79?368 5.M3 ~
Seio Poulo 18.727.01'" 17.130.890 1.596.124 3.6:12.)26 1.1.~9
SUDESTE 37.9:20.076 33.979.230 3.940.846 8.519.513 2S.4.59.717

ParDnâ ·5.11:1.79:1 ..•.399 ..•55 713.338 1.257.865 l.1.41 5
i>onto ÇolQrinÇl 2.f6~.~ II 2 ..4S"'Y)1 28.4.~66 634.2J3 1.a50.3 •
R. O &oS,.1 .~.750. O.••" .~.2'.•..•hl5 515 .~"'] 1. hÀ.320 4.0 .1 ~
SUL 13.632.356 12.108.491 1.523.165 ~.Q56.41a 9.052..C1n

M. G. doS"r 1.0204.928 859.505 165.0423 1~6.:J23 703.1n
Mut(Ji Grus.su 1.089.6.~O 9UJ50 26.~.JnO 12 .••.537 599. 13
GoílÍ~ .:2.2~4.631 U7~.519 370.11.:2 29ó.273 1~79.2
Dillrito Fed.rCJI 593.659 776.639 1l7.02Q 116.968 659.67'
CENTaO-OESTE 5.252.868 4.S3S,Ol~ 917.855 794.101 ~.540..912

BRASIL 83.820.556 71.940.913 11.879.643 17..411.021 S4 •.sU.JI 86

Votação válida: 65,0% Abstenções: 14,2% Votos em branco e nulos: 24,2%
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TARELA4

GOVERNADOR ... EI..mçÓF.S DF 1994

EI.EITORADO, COMPARl:Cl\1L'nO, AIlSTENÇ,\O, VOTOS F.;\f D:R.4.NCO.. 0"1'<

E.VOTOSNOSC'\~DlDi\TOS -1 li TURNO

, !.OS

f5TADOS Elfll'OlAPO COMPARECIMENro AUTENÇAo V010S~M V01O~ o OS NOS
IRAN~O NULOS tOS

Rondôni •• 692.0~7 ~eO.369 211.690 79.33:3 3' 6

Acre 2ó3.162 206.389 ~iJ.ll:j 27.8-i2 1 5 .01

Am(17nnn,\ 1 10<1Mil M1noo 30.04.006 11.4.1",4 t5.J U,
Rc:..foimo I 19.5all ~3.JJ4 2G.55..t 10 asn li; 2
r"r<\ :':.7I1J.131 U91.2~0 891.B91 522.903 \151531
Amopa 197.171 142.381 ~4.1~O 13.767 1:.(
lDc:CJnl'n.s 64ll.073 ..jA.l.J04 20.01.761' n.9nD
NORTE 5.801l.49B 4.059.017 1.750.481 845.911

M<I'Dnhõo 2.615 ...tAS UI7.79l. 797.6<19 !'i5!i.6.51 114.
Piovf 1.631.161 1.268.7.(0 362.415 327.090 95 . .5"
( e orá ~.(lOÓ.!i33 J.125.J50 881.183 J.~6.A~S 164.2
R G 4~n Nmtl! 1.491.111 1 7.5.4~.oI7 ?3~ 765 222.16!> 10"2.13
roraib<l 2.091.506 1.620.056 471."'.010 357.027 1:\5.02
Perno",buço 4. 4M. liA~ J.J'~.l·H 943.eOl 003.202 J37.99{-
A1olJOo> 1.156.990 979.067 171.yn 249.636 105.12
S.r"ip. 9~:/.2~6 770.5..c7 16l.l.99 96.03A lKl 50
8ellia 7.031.624 5.15&.1"5 1.8/~.AlY 1.3?2.938 ..tn:u 2
NORD~S" 1~.434.56~ 19.524.203 5.910.362 4.490.888 l.bn.3 1

MinasG~rlii!l 10.559./3'1 8.eJ7.76~ 1.721.97.5 2.042.15B ea.oL1 CYi
'E.pífiro Sont" 1.710.729 UI.'>.8// 29U)2 2S6.07Ó 9&.18
~ to LI •• JQn~ilL' 9.1'29.373 7.7~3 5~9 1.385.81.4 883.~2.4 ~.,. oe
SÓ" I'oulo 20.774.991 la ..••l~.'2e3 '2.360.708 ".6.18.706 1.129.2
5UDE5n:: .q2.174.132 36..411.413 5.763.349 5.830.864 3.318.5S9

P,••"n" 5.746.397 .••.TAl.eU 1.00'2.1>1:J 690.'08 UI.ló7

Se"1u Cotari"a 3.I.V.29u :l.74(}.22S 4l7.065 419.903 lJ6~91
R. G . .I" S••I 6.296.02\ !\.:l69 "')6 7"6.595 794.122 :l60.BS?
SUL 15.199.70' 13..oo3.S35 2.166.173 1.904.~3 67$.247

M. G. d"Su' 1. 161.05..j ~&7.19~ :113.858 16~.I~:' 50.73ó
Mato Crouo 1.:<179.042 936.B71 J .••~.171 )177.41 58.015
Ooi6, :'!.622.0'i'7 2.122.063 .5oo.0J4 405.23-' U3.3~
Dil',;'" f"d.~1 l.O62.247 91".143 1"7.504 B3.3..t.5 62.955
C~NrRO-O"n 6.1~4.440 4.920.873 1.203 .567 1172.075 315.05.S 1.7U.7~

BRA!ifL ~.143.043 77.9419.111 16.793.932 13.943.981 6.199.23.5 ~7.

Votação válida: 60,8% Abstenções: 17,7% Votos em branco: 17,9% Voto
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TARELA 1

ASSEMBLÉIA LEGISLATlV A -ELEIÇÕES DI:: 1'82

~LI!fI'URADO, COMPAREClMENfO, ABSTENÇAo, VOTOS EM BRANCO, VOTOSNULOS E

VO"'()~ Nm 1'.A.rHmOS E CANDIDATOS

':51'ADO& ELEITORADO COMP.fIlUCIMENro AISTENÇl.O VOTOS V01'OS VOTOS 1oI0S
EM BUNCO NULOS PAallDOS (

CANDIDATOS

Rond&niQ 213.A12 11l5.U9 A7.~63 1J.~:n 13.01<1 1~9~ll
Ao:.-. 1l.'l.A7A Q6.•~:'i6 28.l'lS 6,220 6.6.50 13.686

AIIlQJO~ 542,4019 401.125 Ul,nA 3",6Jl 23.254 3A3.UQ

P"M 1.522.99\1 1,007.757 435.2.t112 DI.B!>4 79.092 176111
NOIOE %.414~4 1.761.317 652.947 1.6.22. 1l1.O10 lM3.1409

M",,,"hI!CI 1.,(047..578 1.057.112 390 ..•66 136.81!i 59,112 861.1 5
PiauT 1'70,811II 778 ..423 192.465 81 ,"J3 .16.635 650.2:.~
C.oré 2.496.671 1,956.747 541.924 194,7.\7 83.91 .• 1.6:1 .OIó
R.G.doNol1a 9S!i.932 7~8.8S4 207,076 73.020 AO.OSO 6:>5.754
'"ro.1,,, 1.77S.6IJ 96..t,252 Jl1.361 90 ..!i90 54.078 119..514
P.rnombvtO 2.542.935 1,5'53,216 .5U.719 1911.710 98.H!l8 1.658.6Oa
Alago". 734.32~ "Ó4,OÓ2 170.263 62.997 41.33J .01..59.132

5.'llipl .•70.471 31$:S.~24 86.9.47 .t2.13:l 19.291 321,100
6uiMU .4,7.58.736 3.147.23.5 1.111.~Ol .4"5.243 ,08.049 2,493.943
NORDESTE 15.155.149 1I,55~.4:Z5 ;).601.724 1.322.798 651.38u 9..579~7

MinoJG.roiJ 6.855.U1 !i,tl2J,~'(1 1.031.700 77J.7~9 275.890 .4,m.152

~,pímoSQntCJ 'i'71.ó~& n.,..,J4 t.4S.72~ 90.463 J.5,S09 699.962
~jo d. lel",i", 6,20A.480 .5.440.66" 763814 ~6~,!I..t7 311,343 ". 5óJ. 476
Silo Poulo 13, lAA.OlS 11.597.~85 1 5A6033 U,O~,430 521.212 9.567.143
SUDESTE 27.175.397 'U.618.126 3.4'7,271 2.939.539 t.14:I..9~ 1.~.6J.3

P_1I6 .4.173.922 3.196.\)'3 97&.97" 363,982 127.525 2.70.5.436
Som Ccrklrino 2.136.563 1.931.811 30.•.752 '56,ÓO~ 60.519 I.6IA.6U
R. G. do S.I .on.5.52 3.79~.013 530.539' .533,196 123.22~ 3.lAl,J91
SUL IO.6/l0.0:s7 8.127.767 1.112.:'10 I.054M2 311.UD 1A6LOU

M,G, doS.1 750.047 553 ..470 196.577 52,1122 UMl 47S,7~7
MI>fQG",..., 580.483 430.310 1.50.173 4B.397 29jl10 ~5'l.)OJ
Goiá, 2,0~a,619 1.560.420 4811,1911 167.865 63.133 1.31\1.41'
CENTlOoOfSTE 3~79.t4' l.544.2OO IS4.MI 269.084 117.134 "1S7.2H

llASlL se.rM.065 U.374.905 HUI9.160 5.772.131 l.3.IJO.441 40.~

Votação válida: 68,5% Abstenções: 17,7% Votos em branco: 11,9% Votos nulo: 4.9%
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TABELA 2

AS.<iF.MRLÉIA LE<..;l-SLATIVA - F.I.EIÇÔES DE 1986

ELEITORADO, COMPAREClMI'NI'O, AllHI!r\Ç:\O, VOTOS 1'.\-1 HI{';'~CO, VOTOS I I ) li
VOTOS NOS P,\RTJDOS E CÁNl}JI)"'TO~

ESTADOS COM PAR ECIMrNTO A8STliNÇAo VOTOS
NULOS

VOTOS EM
aRANCO

umORADO

•...~u,..tú"i(1 44/.)41 39D.097 J94« BB.~56 28.2J.(

Am 141.1137 127.907 13.YJO 20.240 7.97.7

Amô"cnu:J. 651.292 Só:'> 'A~ a0.009 111.407 :$5.,(02
"(.114; 1.730.670 1.5?91?f'l ~UU.50 407.~.1~ IU7.953
NORlli 2.971.J.4C 2.6'lOAQ7 350.933 627.3~1 179-516

Maronh<io 1 t<;,.YU 1.521.806 7o.~.02\ ~92.1 05 ~".OH9
'.auí I.OU.Y~I 1.027.5"2 60.3/Y 190.474 ô/.~07
Coa,'; 2.l!4!1.\lJ!> 2.690.31" IS8.6H 615.340 149.13\

R. G. do Ncrle 1.068.940 I.OU •.569 42.372 232.429 50.417
Paromo 1..46".~311 I.J8".JJ9 79.YS'i' 407.11'0 67.3'17
Pl!lrlombuco 3.150.552 2.96] 3~1 !83.190 BA~.7.57 182-433

AlolJoa, 973.7.1,7 90S.630 á6.117 283.616 <14.231

S.rgipe 631.90Z 60~.06~ 25.R38 11v,860 J 1 (1)6

g"hicr 4.819.797 4.553.623 266.169 1.44!UI8? 276616
NORDESTE 17.772.954 16.613.2~8 1.019.696 4.578.720 983.1'l7

MI"o. c,;.rois 7.9G&.609 7.~9/.~1,!" 369.121, 2.lJ~.77~ 460 ''''~
Elp1riro Sento 1.159.5.16 1.108.293 .iLHa ZJ3.6~S 6U(\4

Rio d. Jon.iro 7.1"3 ..&91 0.857.163 2A6.17.8 I.:lU.3n -4114 !.i15
São Paulo 1/1.0HI.572 15.~52.500 S!i8 O~4 2.531.585 1157.620
5UDESlE 32.280.218 3 1.01 SA47 1.~64.nl 6.220.3~7 2..083.754

rGronó &316029 4.11 3.097 701.132 70.01.925 795.0811
S",,1o Cata';l1o 1301 ?71) 2.222.495 7~.775 359.967 1U.49z
R. G. do Sul A 9AR 106 ~.&20.S0<l 167.600 774.l!70 227.106
SUL 11.606.40S 11.156.1911 449.507 1.139.770 646.613

M. G. dI> S.I 820.2"'& 760.089 52.1~1 139 ...;199 :!/.~~S
Mato Gro •• ., 1I:l6.886 737.508 ~"'.J7B ~10.991 J6.S59
Gil-iâs 2.161.58~ 2.029 ?~5 132.J34 .4"0.:7.34 116.95<1
aNrl.o.OESTf 3.808.721 ;Io.5S4.852 273.169 790.714 191.660

IIASiL 611.439.638 65.010.562 3.428.776 14.056.872 4.084.740 46 .250

otação válida: 68,4% Abstenções: 5,0% Votos em branco: 21,6% Voto nulo: 6~
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TABElA 3

ASSEMBLÉIA LEC1SLATIVA- ELEIÇÓES DE 1990
Eu:rroRADo, COMI'i\lU·.CIMr,NTO, ABSTENÇÃO,VOTOS EM BRANCO, VOTOS Ul.QS E

VOTOS NOS l'A.RTII>t)S f, CI\NI)II)ATn~

E'TAOÓS ILEITOItADO COMPAAEClMENTO AIISTENÇÃO VOlO'~M veres VOTOS NOS
aRANCO Nut.05 PA.t~D05

[ DAr05

Rondu"tO 5118.61'1 42'1.&12 1!t1l819 111.009 "'7.o.tl ~I =.21
AI;;~ 197.709 1~'.4~8 .tiO.?1 1 ,14703 l' 761
A,mo:tt)nus 8B5.002 6/0.6U 214.378 1..t.~01109 5679

to,cimo B6.2l6 68.720 17.1>0/0 9.689 ".037
l'oré ~.J09.791 1.700.199 60M92 "4..(125 133.052

AMQi>~ 135.~3~ 105.937 30.002 1".127 6.~9
TO<-G.mn~ ..•99.1'63 372.292 126.671 86.902 22.476
NORTE 4.102.3'21 3.505.142 1.197.179 84'.114 112.'"

Maronhõo 2.256.792 1.625.575 .s:s 1.2.1/ "('I4.jj~Y 136.33
Piaul 1.410.051 1.175.355 234.696 :.!4U.~6.!> Y6.óJ2
(..,rã .1.491.99 ..• 2.81'6.1115 5'J 5. !I(}CI 1~3.23\1 'l61./""
a. G. do Nort. 1 331 039 1.141.250 lall.7el' :S~!>.I93 109.80
~arcrbG 1.810.91'6 1.482.449 328.547 <428.253 147.~95
P.rnoMbuco 3.885.434 3.250.4Q9 6JS.OlS Ul56.170 422JA3
AlagDal 1.30".271 1.015.891 218.J8" 2.52.1199 lA9.327

S.'g;pe 1I03.041 693.7.11' 109:272 UI.()92 ~.rI.Ol

8"kia ó.01Y.:l11 ~.7n.15S 1.2.97. Hl~ U05.612 673.7'"
NORDEStE 1:Z.312.93~ 1$.01.1.031 4.299.898 5.'J1 1I.4/j2 '2.091.526

MinlOi Gerois 9 ..j9l.55S 8.1~1!.~U'l 1333753 71.1.r1.:'>91> 1.777.059
Espirilo Sanlo 1.-123.211 1.:'.133.324 lR9RA7 .107.B.rIO 204.115
Ric d& J Qn.iro 8.277.296 / ...•.)6.21 .• 8,1011:1 1..-S.~1.000 U 1".l.S.4
SaD Paul" 18.727.014 17.130.890 1.59.1.17" •• 71..&997 2.7.~B..7ó3

S\JDUn 37.920.076 33.919.23Q 3.onO.846 8.79'A33 •••.•54..30

PD1U ••Ü 5.112.793 4.3Y\l."!>~ 713 .•13A 1 121.b82 n3.001
50"", Col!,nn" 'l./6\1.1> 11 2"8&551 28".966 .sS2.56B l56.
R. G. do Sul 5.750.Q~Ó 5.2204.485 525.:561 1.360.265 5ol5...o

SUL 13.632.356 11.101.491 1.523.165 3.034.515 1.624.579

M. (; rI,,5 ••1 1.02.1.9211 aS9.505 160.~".I.3 'lHl ..)/U 14_!SUo

Moto Grouo 1.089.650 81".350 265.300 ;t1/.3/~ 86--49
Go~Õ1. 2.U.tI.631 1.87 .••.519 370.112 S26.382 137.109
L>iltrilo F.óeral 89;;6~9 776.639 117.020 118."" 90.2 1
CENTlOOESn; 6.252.868 4.$.35.013 917.155 1.072.'1$ 3It.6a2

IIKA51L 83.120.556 71.940.913 11.819.643 11.910.049 9.141.9.39 9'2S

otação válida: 52,0 Abstenções: 14,2% Votos em branco: 26,4% oto nuI : 1 , %
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TABELA 4
UlL __J

ASSEMm.p.TA LECISLATIV A - EI.EI<.,:ÜES DE 1994

ELfJTORADO, COMPARECIMENTO, ABSTENÇÃO., vorox F.M BRANCO, VOTOS Nt.r.ox E
VO'I (1-; N!1. •• I'ARTmos E CANDIDATOS

.._--
ESTADOS EUITORADO COMPARECIMENTO AIISUNÇÃO VOTOS vOTOS VOT05NOS

fM 5RAIIICO NUlOS PARTIDOS
E CANDIDATOS

Ron<lónic 692.0~7 490.3<19 ?ltM8 5~.691 67709 357.\169
Acr. 2~J.l"1 'M3B9 56.113 17.03.1 '1389 167.966
"'ffl'UL"n~:. 1.106.006 802.0ÓO :J04.006 85.1'17 94.8'L3 62l.000
~'UI(JiIIlQ 119.RAR 93.33<1 26.5S~ 6.10B ~./U8 7!.3 8
Pwô 2.783.131 1.8~ 1.2./H) 891-891 201'.809 339.14<1 1 622U
Amopá 1~7 17. I..cL~~1 ~~ .790 9.792 11.690 12 •
TOCG.ntin •. ~4t1.07J .••• ~ 3ft'" 204.769 57.314 49796 3~ -4

NORTE 5.109.498 4.05~.011 1.750,481 511.924 592..759 2."'J~

Morqnhão 2.61.S ..U~ 1817.'/96 797.6~9 261>.330 U2.38/
fia~l 1.631.161 U6S.7 .••& ;'62.415 1I12.3J2 194.0>6
C.Qrá .••006.533 J.12~.J!i0 Da1.1B:l J~7.A62 ~7!1.B45
t. G. uu Na,l. 1.491.112 1.25~.J47 23/17~.~ 21 ~.4Ul 2JO.780
P(l.Clí~('I 2.0~1.506 , .620.058 ~71.448 '211?OS2 297 ..118

'"rnambuco ~.467.9~6 .J.:I'''.U7 9~:S.~ol 664.38.1 ROI 53 .••
Alag,>a. 1.156.990 ~7~.067 11/.923 159.605 :?l.~ A71
~"gip •. 9"2.2~ó 778.547 163.1>9\" 101.15'1 125 B.U,,,/li,, 7.031.624 5.15.1.U5 1.875 ..419 '159.719 1.07<1 JS1 . ;7~
NORDfSn 25.434.56S 19.5'24.'203 '.910...,6:2 3.115."44 3.662.89S 11~n..

Mlna~Get'Ci, 10.551'.739 1l.937.7n~ 1.72I.Y7~ 1.730.910 1 /198 ~~3 5 '-:;J •
~.plri1o ~onlo 1.710.721' 1.115.1177 2"~.852 161.1Al 239.4~6 9~
Rio d. Jan.ito 9.129.373 7 "55 243 1.67~.1 30 576.637 1.7S14.81~ 5 ...
S60 p••• lg 20.77~.991 18."1 •. 283 '.360.70B 2.41')8 R60 :'.1 i".9111 S2S
SUDESTE 42.174,.~2 36.123.161 6.051.665 4.1197.596 8.909.215 ~ Só

PCI(gnÓ 5.7 .•<1.397 4.1~:J.8~4 1.002.513 5107509 97!J.163
Sente Calarina J.1.Ç7?90 2.1~O.2·1, >417.065 :l?O 160 'IVIBS
~. G. d•• s"1 6.296.071 ~.:..•9.426 746.595 757 ~6 B7B.366
SUL 15.199.70' 13.1133.535 '2.166.1n 1.645.215 2~66.oJ4

M. G. doS.1 1.161.054 947.196 211.9Sa 101.11'2 140.504
MQlcG •." •••• \.279.0.11 936.871 34:2.171 121.111 14{,.609
G~iú* 2.1122.0U 2.122.063 .500034 ~O\l.769 :1••9.53."1
Di.shii~f~d"l'ul I.062.U7 914.74J 1"7.504 ~2.690 146.971
aNTRO-OlSn 6.124.440 4.920.i7~ 1.203.567 6:25.162 783.56. 3.~11

I1tASIL 94.743.043 77,060.7'15 11.0,1.~40 10.912.941 16.314.41'1 5O.~.l

otação válida: 53,1 % Abstenções: 18% Votos em branco: 14,1%
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TABELA 4

ELEIÇÕESMUNICIl'AIS-1996
F.I.HI'I'URADO, COMPARI:!CIM1!NTO, ABSTE!'Ii(,:Ãü, VOTOS EM BRANCO, VOTOS NULOS E

VOTOS NOS PAR. TIDOS J-: CANDIDATOS

ELEIÇAo f'AR~ I'REFEITO DAS CAIU AIS -1 ~ TUR:-\ü

MUNlci,.'05 lLlll0.AOO COM PARI<C1N\ENl0 AI5TlNÇÁO VOTOS VOTOS VOTOS NOS
lM .RANCO NUl.O$ PAfllDOS'

CANDIDATO'

Porto V.lho 17S:Htl 126.A90 ~8,J68 1.301 9.7.4") 5&.12

Rio 8ranco 128.979 10~,703 26,276 8~2 S.~13 9 199
M"n••~, 62~.O7~ 491,~O5' 136.665 4.1?9 19,885 "6-8 393
Soa ViII(! 88.7'" 6~1.~60 20 "81 758 5,160 6~ 2
a.I.,n 712.915 551.n •• 161.01ll .4,5.56 21.781 52S;r<;/7

MMClp6 104.(}1.• 93.211 10 8Q3 510 7,596 l!> 03Par...~ "'2.313 31.635 10,678 191 1.~03 H 9"
san Lu;. 4.eO531 325,~3•• 115.097 04.310 17.949 ~,..- 7
T••.•• ina J3~,294 ,604,4S2 69,812 3.~80 2..•.2.18 :i~ M
forl(lllZCI 1.07.4.587 880,61B 193.969 9.4192 ~8,911 22215
Natol 350,723 290.óS'" 60.039 4,465 28."92 '571'17
Joõo Po.soo 2'i3.751 238.67t1 ~5.07J 3.361 2:'i.513 2'09.
1I.~ir. 887,107 72-1.281 162.826 19.572 111.459
MaceiO JO~.3"3 252.961' 053.37.4 S.50~ 28,9.1>
Aru<DjU 250.3"'0 210.53.4 39,806 2,23] 21.332
SalvClldo, 1.211',116 1'3~,5" 283.!i6!í 2:\ 570 123 ...•11
11"1,,Hoómm. 1..45?.Ui' 1.711.4y,I 231.J88 36.192 I:SO,5~O
Vitória 11'.5.439 161..517 3J.1l22 .••.092 11 662
kio ót )Qn.iro .4.209.865 3."0-4,150 805./15 61.2.7 382.3811
5ão Paulo 6.765.407 5655.338 1.1 1() 069 07.07a 300,333
Curitibu 962.692 OU.9.53 142.?J9 11,030 50.4121
florionópoli. 205,038 175.0"'0 :l9,998 1.903 9,181
PortoAlegr. 91".B80 r86,~'2 127.968 11.31' 25.362
eu.po Grond. 3.43 "15 282."86 63.1.:19 J,B3J 16.11~
CulobD 263.404 206.662 .56.7••2 3.536 19.925
G,,;ania 59J.366 &89.501 10.UÓ.4 5.667 39.166

TOTAl. 22.946,$49 18.793.192 4.15S.4S7 315.212 1.456.45. 17..Q21..s~

Abstenções: 23,1 % Votos em branco: 1,7% Voto nu! . --O':
Votação válida: 74,1%
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TABELAS

ELEIÇÓES MUNICIPAIS-1996
ELEITORADO, COMPARECIMI~N'j'O., AUSTINÇÁO, VOTOS 11MBRANCO, VOTOS lHOS I!.

VOTOS NOS PARTIDOS fi. CANDrDA'rOS

ElEIÇAO 1)t\RAPREfEITO I)AS CAPITAIS -211 TUR ()

MUNlclPIOS ElEITOR4DO COMPAI.fCIMENTO ABSTENÇÃO VOTOS VOT0.5 $ NOS
I:MBRANCO NVLOS P DOSE

OS

Munous. 629.074 .491.2hr, 147.80"' 2.986 .•. ~&.l..., 712.815 53's.006 177.80\) U23 ?J.73.4 se
S~••lub .UO..s~l 301.760 132.771 '2.63:1 7.5l~ '2 , ~~~
Tfi!t',aino 334.294 258.501 1~.79J '2.79' l~ 13S

alal 350.723 201>.909 63.81~ 3.062 1991'1
Jo~op.ItOG '293.751 23.5.809 57.9.(2 3.1U.4 22.6 .4
Mnr.o;6 306.343 2~?195 6".I~a l.l:'>? ' v,1.04
Áracaj •• 250.3.40 20.011.909 i5.53 , 2..01145 171
8.10 Hori~nt. ....52.9.47 1.1111.343 271.604 3S.9~.4 1l6.5.!S
io d. J an. iro .o4.209.B65 .1307.088 ~O1.877 .'í 3.:'" 4 "63.0

S~" Paulo 6.l6!1.-4U7 5.5.40.362 1.2.2.s.0.•~ 107.401) 329.99'3
FI",;"n6po1r, 205.038 171.338 3).700 UI74 &.2
COmpoGr ••••.llt 345.625 278.3..(4 67.2Bl 2.882 lJ.625
GaiÕllies 593.366 ~76.094 t 17.282 5.07n 26.'~:Z

lOTAl 16..190. li O la.~7.112 S.3I2AO:r 2:a2.239 1.061.974 12.:21~

Votação válida: 72,3% Abstenções: 25,0% Votos em branco: 1,7% o n

5. Breves comentários sobre os números apresentados

É necessário que se façam algumas observações acerca do da e , tico

apresentados nas várias tabelas. Em primeiro plano, note-se que a partici -o po ular é

muito mais significativa nas eleições majoritárias do que nas eleiçõe pro .. endo

que nessas últimas há casos de abstenção, votos brancos e anulação de \.'0 o hegam a

um percentual superior a 50%, como ocorrido, por exemplo, nas elei - a Câmara

Federal de 1990 (Tabela 3). Verifica-se que, dos poucos mais de oitenta e ê milhõe e

quatrocentos mil eleitores aptos a votar, naquele ano apenas pouco mais de quar n milhõe

compareceram às urnas e votaram validamente, chegando a abstenção ao patamar d 1 % e os

votos brancos à espantosa marca de 30%, sem contar os votos nulos, que al çaram o e core

de 13,7%. Ou seja, apenas 48,3% dos eleitores cadastrados compareceram um e otaram

alidamente; menos da metade, portanto.

O alheamento dos eleitores em relação às eleições proporcionai em ní el federal no

ano de 1990, repetiu-se nas eleições para as assembléias legislativas do e tado uma vez

98



,
---1

que, naquele ano, do total de eleitores cadastrados, 14,2% se ab tiveram e dos que

compareceram às urnas, 29,2% anularam ou deixaram em branco o voto. Ou eja, do

universo de eleitores aptos, apenas 60,8% votaram validamente. ituação piorou nas

eleições de 1994, quando a abstenção subiu para 18%, os votos em branco e tabilizaram no

patamar de 14,1 %, mas os votos nulos aumentaram de 12,8% para 21 %.

Se forem comparadas as eleições para Presidente de 1989 e 199 . ver- -á uma drá tica

queda no número de votos válidos e um significativo aumento na ab ten -o anulação dos

votos. Enquanto nas eleições de 1989 a abstenção, no primeiro turno. oi 1.9ct, e no

egundo turno de 14,4%, nas eleições de 1994, a abstenção chegou a 1 :iC'.'.. - do havido

egundo turno. O aumento na abstenção foi de expressivos 5,8%, e com o primeiro

turno, e 3,3%, se comparado ao segundo turno das eleições de 1989. Já o vo nulo. que no

primeiro e segundo turnos das eleições de 1989 chegaram a al marcas,

respectivamente, de 4,8% e 4,4%, pularam para 9,6% nas eleições de 1

que isso? Uma hipótese plausível para explicar o fenômeno pode er e

foram as primeiras eleições presidenciais depois de mais de vinte ano d

natural, pois, que a população se engajasse no processo eletivo re pir ando

liberdade. As eleições de 1989 representaram o grito de liberdade o o b ileiro; ao

passo que as eleições de 1994, de algum modo, captaram a frustração experir nentada com o

malsucedido governo eleito em 1989.

de 1989

'll •.•.~u•..••.a militar. Era

Tanto nas eleições de 1989 quanto nas de 1994 o maior índice de cimento e

deu nas regiões mais desenvolvidas do país, quais sejam, Sul, Sude te e Cen o-Oe te ao

passo que os menores índices de participação ocorreram no Norde te e o o e. e tando esta

última a ocupar o último lugar em termos de comparecimento dos e urna. as

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, também foram menores os índice nulo e em

branco do que nas regiões Nordeste e Norte, mais uma vez o one fi do com o pior

desempenho. Daí parece lícito inferir-se que, onde houver mais informação e mais

possibilidade de o cidadão inteirar-se dos assuntos que dizem re peito a vida do país mais

espontânea a sua participação.

No que diz respeito às eleições municipais para Prefeito, em 1996 ê- e que pouco

menos de um quarto do eleitorado se absteve de votar. Dos que otaram, 1,7% votou em

branco e 7,7% anularam o voto. Nas eleições municipais, é acertado concluir-se, o fenômeno
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se repete. Não se irá adiante nessas constatações, porque o que se pretende não é fazer uma

análise sociológica das eleições ou um estudo acerca do comportamento do eleitores: não se

pretende, enfim, encontrar as razões que levam à participação - ou não - do cidadão no

processo eleitoral. Quer-se, apenas, fotografar o fato objetivo da existência de ele ados

índices de abstenção, votos em branco e votos nulos nas eleições brasileir . . toricamente

não obstante o voto seja obrigatório. Para a constatação do fato objetivo. tabelas

apresentadas falam por si sós.

A disputa eleitoral na qual a imensa maioria dos eleitores vota é - qu m h eria de

negá-lo? - de legitimidade inconteste, sendo conveniente e desejável que i o a n e tanto

mais em democracias pouco consolidadas, como é o caso da brasileira. Xo to. a

instituição do voto obrigatório, como se viu, não se presta a garantir e a parti -o. ~

poder-se-ia objetar: se o voto não fosse obrigatório, a situação seria ainda pior ela

que ficou descrita. Logo, melhor que se preserve o modelo.

A objeção pecaria, outrossim, por diversas razões: a) é conjectura p o

nunca houve experiência no Brasil que apontasse o acerto da idéia; b) prefer ~ um

equívoco histórico a investir em novas concepções que revolucionem

democráticas; c) caracteriza-se pela sua postura conservadora e misoneí ta a

mudança apenas porque altera o estabelecido; d) fecha os olhos para a a

internacional, na qual o voto facultativo vem sendo empregado com bons re ul m

comprometimento da ordem democrática'"; e) esquece que a participação pop r

incentivada através de uma política de educação cívica, fortemente apoiada

democráticos, de limitação do poder do Estado, respeito aos direitos fundamen o

da cidadania; t) insiste em focalizar a democracia apenas sob o ponto de alo

fechando os olhos para a democracia sob o ponto de vista substancial; g) cen 1 'ia.

algo ultrapassada, de uma democracia de mera participação, num mundo que m e e.

por isso, exige uma democracia para além das fronteiras da mera participa ão: e .::::. enfim.

uma democracia de libertação.

94 Adiante se voltará a esse assunto, onde ele será um pouco mais desenvolvido.
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CAPÍTULO SÉTIMO

DEFESA DO DIREITO DE ABSTE çÁO

1. O que é abstenção?

Abstenção ou abstencionismo são termos usados, indistintamente, para referir a não

participação do cidadão no ato de votar." Mais genericamente ainda. podem ignificar a não

participação do cidadão num conjunto de atividades políticas, às quais fica alheio. Daí por

que é com freqüência que se vê utilizada a expressão alienação como inônima de

abstencionismo. Aqui, que fique claro, rejeita-se a sinonímia. É que pensa que, não

obstante a maior parte dos casos de abstenção revele uma certa aliena -o política nem toda

abstenção é, porém, produto de alienação. Pode, em muitos caso . . car engajamento

político, como significou em diversas ocasiões, de que é exemplo o .

dos peronistas argentinos ou mesmo - e o exemplo é do Dicionário de Política - o

abstencionismo dos radicais italianos nas eleições administrativas do an d 19 O e 1981.

o ideal é que as taxas de abstenção sejam baixas. Esse o ideal. Como alcançá-lo é uma

questão de difícil resposta. A instituição do voto obrigatório é uma al emati a, para os que a

entendem aceitável sob o ponto de vista democrático. Nes a linha. o direito de abstenção

estaria proscrito da ordem jurídica. Para outros - e em resguardo da verdade eleitoral - melhor

que se admitisse o direito de abstenção, lutando-se, com in trumento como a educação das

massas nos valores da cidadania e do civismo, para que ela permanecesse em níveis

aceitáveis.

Segundo dados contidos no Dicionário de Política (BOBBIO et al.), as taxas de

abstencionismo variam muito de país para país e de uma eleição para outra, de resto como

ficou visto no capítulo sexto desta dissertação. De entre os paí e democráticos, aquele com

taxa de abstencionismo maior seriam os Estados Unidos da América, onde o voto é

facultativo. Lá, nas eleições presidenciais, as taxas de ab tenção, na década de 70,

ultrapassaram a marca de 45%; nas eleições para o Congresso vota, em média, metade do

corpo eleitoral. Em contrapartida, as taxas mais baixas de abstencionismo ocorrem na

Austrália, na Holanda, na Áustria, na Itália e na Bélgica.

95 BOBBIO et a!. Dicionário de Política, UNB, p. 7.
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São de diversos matizes as causas determinantes do abstencionismo. De acordo com

BOBBIO et aI. (ibid.), elas estão divididas em dois grupos básico: cau as de natureza

individual e psicológica; causas de grupo, políticas e sistemáticas. Para que o ab tencionismo

não cresça em razão das causas de primeira ordem, é preciso que o sujeito eja bem informado

e tenha interesse pela atividade política, o que só se pode alcançar - e aqui a pre crição não é

de Gianfranco Pasquino - antes pela educação da massa nos valores da democracia. do que

pela coerção estatal. No que diz respeito às causas de grupo, o abstencioni o e ria em

função de três fenômenos básicos: o tipo de consulta eleitoral; o grau de co .., dade na

eleições; a natureza do sistema partidário e das organizações políticas.

A razão, com efeito, parece estar com o mestre italiano. Já se viu qu . h,<;:rn"NUTl

participação popular, no Brasil, nas eleições majoritárias é muito maior

proporcionais, ratificando a hipótese de que o abstencionismo cresce em função

tipo de consulta eleitoral que se faça. É igualmente certo que a competirividade

acaba por despertar, nas massas, um certo passionalismo que incenti a a participação

leiçõe

bém do

o pleito

Por outro lado, o aludido autor leciona que, nos países onde o paracos

organizados, presentes de forma capilar no contexto social e são mui o

abstencionismo tendem a permanecer em níveis moderados; ao contrário.

encontram em crise e sua capacidade de mobilização se esvai aumentam

abstencionismo. Isso prova que o abstencionismo tem uma relação

mpregado pela classe política e a capacidade que tenha ou não de e comunicar

- mai bem

taxas de

artido se

taxas de

m o povo.

Altas taxas de abstencionismo, efetivamente, não fazem bem à democracia. Mas o

argumento não pode ser levado a extremos, porque, como se iu. o nidos, por

xemplo, têm-nas em elevados graus e nem por isso possa deles diz e não ejam um

aís democrático.

Mesmo nas hipóteses em que a participação popular é a mai ampla possível no

processo eleitoral não implica dizer, ipso facto, que essa participação ja forjada mediante a

institucionalização da obrigação do voto. Deve-se, portanto, admitir o direito de abstenção. E

por quê? - é o que se procurará demonstrar ao longo deste capítulo.

2. A participação popular na Grécia antiga

A democracia grega sempre funcionou como paradigma e menina dos olhos dos

estudiosos do Estado e de suas formas de governo, filiados à visão democrática. Não são
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poucos os autores, de todos os tempos, que decantaram as excelências da sociecace

com os seus princípios democráticos fortemente arraigados.

, .

Para os gregos - no que estavam em desacordo com Sócrate

comunidade humana, ou pólis, não seria outra senão a de cidade livre, on

senhores dos destinos do Estado. Para aquele filósofo, entretanto, a comunicace ~urrlZIl.a

passava de um rebanho, que precisava ser conduzido rumo ao seu destino.

humana é um rebanho, necessita de um pastor; se uma pólis, deve ser go~:.ernada

próprios cidadãos. A diferença de perspectiva é funda. Nessa linha de raciocínio, 'e~!!a]110

concepção grega que deixou raízes emprestava dignidade ao homem com

inferiorizava.

Não foi sem razão que os gregos inventaram quatro palavras-cha e

a primeira delas, isotes - para designar a igualdade; a segunda, isonomia -

mesma, ou seja, a igualdade de todos perante as leis do país, não se admitin

não escoradas em razão suficiente; as terceira e quarta, respectivamente, i e

ambas significantes da livre expressão do pensamento. Precisamente por

da isologia todo cidadão grego tinha o direito de comparecer à Ágora e ali manifestar

idéias e posições. Todo cidadão, assim, tinha o direito de participar da adrnínístração

pública. A bem ver, mais do que um direito, isso era considerado um deve

aquele que se recusasse a participar da vida pública, para Péricles e e

considerado um inútil.

Lembre-se, porém, que, na Antigüidade, existia uma sociedade

participação admitida era apenas a dos cidadãos, assim entendida pe

população que vivia ancorada no trabalho escravo. E mais: é fato histórico mdiscmrvei

democracia grega era meramente interna, tanto que se nutria do imperialismo

relações externas, como bem aponta ARNALDO VASCONCELOS.96

Se é verdade que, para os gregos, participar dos debates da assemblé

moral - tanto que aquele que dela se abstivesse era tido na conta de inútil - - -

de que haja sido institucionalizada a obrigação de participar. Nem os hi toriadores

cientistas políticos mencionam a possibilidade de punição para o cidadão q

96 Direito, Humanismo e Democracia, Malheiros Editores.

A
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dos debates. Glotz, citado por BOBBI097
, dá conta de que, no lugar e tabelecido para as

assembléias atenienses, raramente viam-se mais de duas ou trê mil pe oa ainda quando o

ambiente comportasse vinte e cinco mil pessoas em pé e dezoito mil entadas. Ou eja,

aproximadamente 4,65 % dos cidadãos que poderiam comparecer à as embléia e nem todos

eram cidadãos, mas a minoria) faziam a vontade do Estado na democracia mai autêntica do

mundo clássico! Ir à assembléia, debater, argumentar, era exclusividade do cidadão atenien e

(homem livre) e, portanto, uma clara afirmação de status. Atravé de

integração na vida da cidade - o cidadão se diferenciava do e cravo e

situados em patamares inferiores da hierarquia social. Constate-se pel do já citado

ARNALDO VASCONCELOS:

"O adestramento do ateniense na arte de argumentar era nec e . spo ta pelo

exercício das liberdades públicas que se definia essencialmente por integração na

vida da pólis. Ser cidadão era cuidar dos negócios da cidad rricipando dos

debates públicos nas diversas assembléias e conselhos e na do muitos

tribunais, discutindo, persuadindo e decidindo. Se a 'a lingua e tomara ... a mais

poderosa das armas nas grandes lutas políticas' (Cassirer . 1 _. foi exatamente

porque a democracia quase direta a transformara no mai efici e in trumento de

formação da vontade popular". 98

Vontade popular é aí entendida, por certo, de forma restritiva, z que a ontade

popular se confundia com a do cidadão (homem livre), enquanto gran Ia da população

era composta de escravos. Também as mulheres e os estrangeiro eram ex luído da política,

com o que se revela igualmente o traço patriarcal e xenófobo da o ieda e grega de antanho.

Para os gregos, em última análise, a participação política do cidadão era de fato muito

importante, mas não compulsória. O cidadão ele mesmo é que queria afirmar-se como tal,

distinguindo-se, assim, dos demais e inferiores segmentos da comunidade. Por outro lado, é

até facilmente explicável a atribuição do epíteto de inútil àquele que se abstivesse de

participar da administração da coisa pública: como os cidadão não preci avam trabalhar, já

que eram sustentados pelo trabalho escravo, se eles igualmente não e dispusessem a gerir a

coisa pública, nada mais lhes restava a fazer, senão o ócio. Essa não é - dispensam-se

comentários - a realidade dos dias que correm.

97 O Futuro da Democracia - Uma defesa das regras do jogo, Paz e Terra.
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3. As expressões positiva e negativa da liberdade

A liberdade não tem um conceito unívoco. Entre as vária acepçõe que lhe são

atribuídas, existe aquela, predominante na tradição liberal, como informa ORBERTO

BOBBI099
, para a qual os termos liberdade e poder são rigorosamente contraditórios e

antitéticos, realidades incompatíveis e inconciliáveis. O poder teria a natural propensão a

invadir os espaços da liberdade, ao passo que essa - no afã de expandir- - teria, por seu

turno, a vocação de desafiar o poder. Nesse sentido, nas relações interpe oais. a medida que

cresce o poder de uma pessoa, diminui a liberdade negativa da outra: e. a proporção que

aumenta a liberdade negativa da segunda, decresce, quanto a ela, o poder da primeira.

Para a tradição liberal, portanto, a liberdade tem um caráter nega ti o. no ntido de que

consiste ela na ausência de determinação. O cidadão tem o natural direito de odete rminar-

se em tudo aquilo que convenha aos seus fins enquanto pessoa. Segun o . ão a

liberdade é em relação ao Estado. Curiosa a passagem citada por BOBBIO. embrando

Thomas Paine:

"A sociedade é produzida por nossas carências e o governo por no perver idade; a

primeira promove a nossa felicidade positivamente mantendo juntos o o os afetos, o

segundo negativamente mantendo sob freios os nossos vícios. ima encoraja as

relações, o outro cria as distinções. A primeira protege, o segundo p e. sociedade

é sob qualquer condição uma bênção; o governo, inclusive na sua melhor forma, nada

mais é do que um mal necessário, e na sua pior forma é insuportâver.1

O trecho transcrito - que denota uma maniqueísta perspecti a do problema da liberdade

- bem poderia ser utilizado como carta de princípio dos liberais. li rdade todavia, não é

apenas contra o poder. Ela também pode ser vislumbrada como liberdade de participar do

poder. É precisamente a liberdade em sua acepção positiva, para a qual fecharam os olhos os

arautos do liberalismo político levado a extremos.

A liberdade - enquanto componente da democracia - não pode er pensada de forma

implista, unicamente como a limitação das ingerências do Estado na vida do homem.

Evitem-se, por isso, os excessos dos liberais e dos utilitari tas. A liberdade - uma das

dimensões, mas não a única, da democracia - é tanto a garantia de o cidadão não ser

Op. cit., pp. 64-65.
99 Liberalismo e Democracia, Editora Brasiliense.
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I,
molestado em seu espaço privado, como o é a de integrar a vontade do Estado com a própria.

Só assim se estará falando de um cidadão livre, sob a perspectiva da teoria política.

A dificuldade para responder à indagação inicial - se o voto obrigatório e compadece

com o princípio democrático - perdura. Distinguir as esferas positi a e negativa da liberdade

se por um lado parece necessário, não é suficiente, porque o grande imbróglio é identificar o

limites da esfera privada do cidadão. Sem isso, patina-se no vazio.

Afirmar que o voto obrigatório é antidemocrático porque viola a li rdade negativa -

como se toda imposição do Estado implicasse extravasamento de poder - é por demai

insatisfatório. Seria antidemocrática a prática do Estado que constranze o cidadão. ob

ameaça de sanção, a matricular os seus filhos menores em e cola e o ' ico?

Evidentemente que não. Aquilo que concorre para a sobrevivência m Estado é

empre colocado imperativamente, sem margem para opção. O impo to. recorre

lembrado, é exemplo que se pode invocar. Não se vai dizer, com po ibili o. que a

cobrança compulsória de tributos viola a liberdade do cidadão. Seria ab

A princípio, a compulsoriedade do voto, se entendido e e

obrevivência da organização política, seria plenamente defensável. Do

um posicionamento pessoal, tratou KELSEN, ipsis litteris:

. ordial à

m arri car

"O fato de o sufrágio ser uma função pública por meio da qual e criam órgãos

essenciais do Estado não é incompatível com a sua organização como direito no

sentido técnico do termo; no entanto, pode surgir a questão de aber e é apropriado

deixar o exercício dessa função vital ao livre-arbítrio do cidadão. que é a questão de

saber se o sufrágio é um direito. Se a função eleitoral for considerada como sendo uma

condição essencial na vida do Estado, é apenas coerente que e faça do sufrágio um

dever do cidadão, um dever jurídico, e não simplesmente moral; e i o ignifica instituir

uma sanção a ser executada contra o cidadão que não exerce a função de votar tal

como prescrita pela lei". 101

Combater o voto compulsório sob o exclusivo pálio argumentati o da ofensa à liberdade

, procedimento improfícuo, que não conduz a resultados ati fatórios, se não se levar o

argumento mais adiante para identificar em que momento a violação à liberdade aconteceria.

1 Op. cito p. 21.
101 Teoria do Direito e do Estado, Martins Fontes, pp. 286-287.
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Cabe indagar, no entanto, se a natureza essencial da função eleitoral de que al E .

pode ser atribuída ao voto em si, quer dizer, ao ato de o cidadão comparece:

e depositar o seu voto, ou se, por outra, mais importante para

primordial, é a participação consciente do cidadão, forjada n

democrática.

A teoria da representação não se compadece com a manifestação

de intencionalidade, de volitividade. É que, se por representante de e-

atua em nome do representado, na salvaguarda dos interesses gerais

como admitir uma representação que fuja à íntima e soberana discri -

inclusive quanto à sua oportunidade. (Não se está discutindo aqui

imperativo ou não. Não é esse o ponto. A doutrina prevalecente enx

não um delegado, mas um fiduciário.).

repres entaco.

r

Argumentar que os eleitos também representam os que se ab tê

objeção improcederia, não impressiona. Ora, o alheamento também

uma atitude política, como ficou demonstrado em linhas passadas,

peronistas argentinos ou, se se preferir, a atitude dos indianos na

independência. A omissão, de igual forma. Pode-se ou não concordar

caracteriza a democracia não é precisamente a pluralidade, a convivência . A

tolerância não é uma viga mestra da teoria democrática? Será que a sobe

chave no conceito democrático, não se reflete na madura e desejada participação emíssrva

ato de votar?

Se a tolerância é conceito ínsito ao de democracia, não se admite a 1]' uolerãncia

com o intolerante. Logo, deve-se tolerar o comportamento do cidadão

política consciente, resolva-se por não participar do processo eletivo. E

abstém de votar concorre para que o resultado da votação seja aquele verifi o.

É, sem dúvida alguma, uma opção. Negativa, mas não necessariamente niilist

trata-se de uma opção densamente ideológica.

A representação, seguindo tais escólios, pode dar-se pela opção

processo eleitoral, sem que com isso reste maculada - por ofensa à lógica - a ão

teórica. Tal já não acontece quando há prévia e compulsória determinação de o

em que o eleitor está constrangido a indicar representante, ainda quando não o d
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afirmar, todavia, que não existe a opção positiva, considerando que o cidadão não está, a bem

da verdade, na iminência de escolher entre os vários candidatos, então só se pode pensar que o

voto obrigatório é uma falácia, porque nunca existiu. O que sempre houve foi o

comparecimento compulsório. E até nem isso.

Nessa última hipótese, então, caso se entenda que o voto é essencial à sobrevivência do

Estado (e, portanto, de exercício compulsório, porque, diga-se mais, dele depende a

superestrutura estatal), ter-se-á de concluir, em necessário paralelismo, que não seria possível,

e a lei deveria instituir meios de proibir e evitar os votos brancos e nulos, porque atentatórios

à permanência do Estado.

Não parece haja meios-termos: ou o voto é essencial, por si, à sobrevivência do Estado,

e, pois, de exercício compulsório, ou, por outra, em si não é essencial, sendo essencial ao

regime democrático apenas a garantia do exercício do voto para todo aquele que o queira

exercer livre e conscientemente. Se se defende a primeira hipóte e, fica-se em dificuldade de

sustentar que o ordenamento admita e possibilite os votos brancos e nulos. Se se abraça a

segunda corrente, explica-se com facilidade o fenômeno.

Há que se fazer mais uma ponderação. Não cabe falar em natureza essencial do voto

para a sobrevivência do Estado porque sempre, em todas as épocas, houve e há, ainda hoje,

Estados onde não prevalece a soberania popular. Só se pode falar do voto como instrumento

indispensável, quando muito, para a manutenção dos Estados de democracia representativa.

Insta afastar a visão, algo perigosa, de que o Estado é o tutor da consciência das

pessoas. E é aqui que toca o problema da liberdade. A consciência política de cada um deve

fornecer o referencial necessário a que cada qual se decida por engajar-se no pleito eleitoral

ou não, segundo as variáveis que levar em consideração. Se decidir por votar, é uma forma de

expressão do livre pensamento, ressalvado, é claro, que esse cidadão, em respeito à liberdade

de todos os demais e aos princípios democráticos, deverá aceitar o resultado do pleito.

Obrigar a votar aquele que não deseja fazê-lo é, sem dúvida, uma espécie de autoritarismo; às

vezes, como todo autoritarismo, escudado na crença de que se está promovendo o bem da

coletividade pelo estímulo - e essa crença é ingênua - a que nasça uma consciência política

depurada.

4. O voto e sua evolução no constitucionalismo brasileiro
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L
Como se disse em linhas transatas, a tradição brasileira e e tabeleceu em fa or do voto

compulsório. A Constituição do Império cuidava dos direito político ufrágio e

elegibilidade - em seus artigos 90 a 97, nos quais estabelecia os requisito indispensáveis para

o exercício do voto pelos cidadãos. Ei-los:

"Art. 90. As nomeações dos deputados e senadores para a embléia Geral, e dos

membros dos Conselhos Gerais das Províncias, serão feitas por eleições indiretas,

elegendo a massa dos cidadãos ativos em Assembléias Paroqui . os eleitores de

Província, e estes os Representantes da Nação, e Província.

Art.91. Têm voto nestas eleições primárias:

!-Os cidadãos brasileiros, que estão no gozo de seus direitos político

II -Os estrangeiros naturalizados.

Art. 92. São excluídos de votar nas Assembléias Paroquiais:

! -Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem o c ado e

Oficiais Militares, que forem maiores de vinte e um anos, os

clérigos de Ordens Sacras.

II - Os filhos famílias, que estiverem na companhia de seus pai

oficios públicos.

lI! - Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-li o, e primeiros-

caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que - or de alão

branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas.

ervirem

IV - Os religiosos, e quaisquer, que vivam em comunidade clausrr L

V - Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por

comércio, ou empregos.

de raiz, indústria,

Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléias Primárias de Paróquia, não podem

ser membros, nem votar na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional, ou local.

Art. 94. Podem ser eleitores, e votar na eleição dos deputado enadores, e membros

dos Conselhos de Província todos os que podem votar na Assembléia Paroquial.

Excetuam-se:

109



I - Os que não tiverem de renda anual duzentos mil réis por bens de raiz, indústria,

comércio, ou emprego.

11- Os libertos.

111- Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa.

Art. 95. Todos os que podem ser eleitores, são hábeis para erem nomeados deputados.

Excetuam-se:

I - Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda líquida, na forma dos arts. 92 a

94.

11- Os estrangeiros naturalizados.

/11 - Os que não professarem a religião do Estado.

Art. 96. Os cidadãos brasileiros em qualquer parte, que exi tam; -o ele ' ei em cada

Distrito eleitoral para deputados, ou senadores, ainda quando aí io ejam nascidos,

residentes, ou domiciliados.

Art. 97. Uma Lei regulamentar marcará o modo prático da eleições, e o número dos

deputados relativamente à população do Império."

A transcrição bem demonstra que o voto no Brasil imperial e itário estando muito

longe do princípio da universalidade. Uma mais acurada análi e mo trará que não só para o

exercício do voto era necessária a posse de bens, como i era exigido também dos

candidatos aos cargos eletivos - condição de elegibilidade - conforme inci o I, art. 95.

As restrições impostas pela Carta de 1824 ao direito de ufrágio eram tantas que a

massa eleitoral brasileira, à época, era extremamente pequena. Para ter- e uma idéia, basta

dizer que, em 1881, quando a população brasileira era de doze milhões de habitantes, o

número de eleitores inscritos alcançava o inexpressivo número de cento e cinqüenta mil

pessoas, como informa ocr ACIANO NOGUEIRA, citando onso ArinoS.102 Quer dizer:

1,25% da população tinha a capacidade de decidir como vi eria a inteira nação.

Não se deve, todavia, atribuir as restrições impo tas à uni er alidade do sufrágio a uma

infeliz característica da legislação brasileira. Efetivamente o sufrágio restrito foi mais

praticado ao longo da história, não só brasileira, ma do povo de uma maneira geral, ao

102 A Constituição de 1824. Centro de Ensino a Distância, UNB.
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Diferentemente do que acontece hoje, o número de parlamentare d do à Câmara

era matéria de lei ordinária, portanto, infraconstitucional (art. 97 upra. Já em ua primeira

Constituição o Brasil adotou - para não mais largar - o bicameralism

República, sobrevém a primeira Constituição Republicana, de 1891. que. -ez, tratava

dos direitos políticos no Título IV, "Dos Cidadãos Brasileiros". Pre artigo 70:

passo que o sufrágio universal passou a ser praticado no início do século passado e ó tomou

corpo bem recentemente, já no século XX103• Ao contrário do sufrágio uni er al o ufrágio

restrito limita o processo eleitoral a setores específicos da ociedade que preencham

condições dadas, sejam elas de ordem econômica, intelectual, racial ou de credo. Perceba- e

que o constituinte da Carta Imperial não separava nitidamente as que tõe temporais das

espirituais, tanto que negava capacidade eleitoral passiva aos que não profe m a religião

do Estado (inciso IH, art. 95).

"São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem da lei.

§ 1° Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais, o ra a dos estados:

1° Os mendigos;

~ Os analfabetos;

3° As praças de pré, excetua dos os alunos das escolas militares de en ino superior;

4° Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congre ações ou comunidades de

qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regr ou estatuto, que importe a

renúncia da liberdade individual.

§~ São inelegíveis os cidadãos não-alistáveis".

103 Louvando-se em estudo de Goran Therbom, HAGUETIE, Teresa faria Frota também chama a atenção para
esse fato, inclusive citando alguns países europeus onde ocorreu, só n te século, a universalização do sufrágio.
Estes os dados: na Austrália, em 1903, o sufrágio foi estendido a toda a população branca, mas só o foi à
população não-branca em 1962; na Áustria, apenas em 1918 o prin ípio da universalização foi completado,
reconhecendo-se às mulheres o direito ao voto; na Bélgica, apenas em 19 foi adotado o princípio; no Canadá,
em 1920, com a extensão do direito às mulheres; na Dinamarca .. em 191 . na Finlândia, em 1919; na França,
embora o sufrágio fosse reconhecido amplamente à população masculina desde 1884, apenas em 1946 foi
estendido às mulheres; na Alemanha, em 1945; na Itália, em 1910: na Holanda, em 1919, com a extensão do
direito às mulheres; na Noruega, que reconhecia o direito ao sufrágio desde 1898, mas só em 1903 o estendeu às
mulheres; na Suécia, em 1918; e, finalmente, na Suíça, que não ob tante reconhecesse o direito de sufrágio
desde 1874, só o estendeu às mulheres quase um século depois em 1971. (In O Cidadão e o Estado, Edições
UFC).
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Um primeiro avanço que se verifica na Carta de 1891 é o abaixamento da idade mínima

para o exercício do voto, postura essa que agregou um contingente de eleitore ignificativo

ao corpo eleitoral do país, predominantemente uma nação de joven àquela época e por muito

tempo. Não há referências expressas igualmente à renda anual como condição da capacidade

eleitoral ativa, embora o direito de sufrágio fosse excetuado ao mendigo e analfabeto .

Com isso, continuava-se por excluir da vida política os menos abastado. m o que e pode

dizer predominava o voto censitário. Persistia-se na atitude de negar ao mili e ao religioso

o direito de sufrágio, como se a farda e o hábito ofuscassem a condição d o.

Desnecessário dizer como se processavam as eleições brasileiras igência da sua

primeira Constituição Republicana: corrupção, fraude, eleições im redomínio dos
. 104coronéis. As atas eleitorais eram falsificadas e sequer o eleitorado comparecia a urnas .

Os coronéis eram os donos dos votos e dos eleitores, como de re o.

alguns rincões deste país imenso.

da acontece em

A Carta de 1934 é a primeira a referir-se, expressamente. à o ::::' . dade do voto. A

capacidade eleitoral ativa era tratada no artigo 108, que dizia:

"São eleitores os brasileiros de um ou de outro sexo m ior de 1 anos, que se

alistarem na forma da lei"

"Parágrafo Único. Não se podem alistar eleitores:

a) os que não saibam ler e escrever;

b) os praças de pré, salvo os sargentos do Exército e CÚl Armada e das forças auxiliares

do Exército, bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os

aspirantes a oficial;

c) os mendigos;

d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos".

Conquanto a Carta de 34 aludisse, pela vez primeira. ao direito de sufrágio da mulher,

esse direito, na verdade, já houvera sido reconhecido de de o Código Eleitoral de 1932. Em

boa parte da Europa e nos Estados Unidos da América a conquista se fez antes. Interessante

notar, a esse propósito, que no berço da democracia moderna - a Inglaterra -, o direito ao

104 Esse tema é razoavelmente explorado por CAVALCANTI, Pedra, no livro A Corrupção no Brasil, Edições
Siciliano.
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"O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens, e para

estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e sal

lei determinar".

lheres, quando

exceções que a

sufrágio feminino só surgiu em 1928, quando, na antiga colônia inglesa na América, ele já

perdurava desde 1919. A restrição ao voto das mulheres era tamanha que há meno de meio

século, o voto universal era definido como aquele que era estendido a toda a população adulta

masculina. Superada essa fase, curioso observar que a Suíça, um exemplo de democracia,

inclusive da democracia direta, só estendeu o direito de sufrágio às mulhere em 19 1 com

muito retardo.

A segunda Constituição Republicana prosseguiu com a tendência de abaixar a idade

mínima para o exercício do voto, de vinte e um para dezoito anos. ere lau o por isso.

Rezava o seu artigo 109, que inaugurou a nossa tradição de e re referência à

obrigatoriedade do voto:

Enquanto o alistamento e o voto eram obrigatórios para em outras

condições senão aquelas gerais previstas (art. 108), no ca o oto só era

compulsório para aquelas que exercessem função pública e da como se vê

textualmente no dispositivo transcrito. A diferença de tratame como é, de difícil

compreensão. Na verdade, traduzia o sistema patriarcal e mac em que vivia a sociedade

brasileira: a mulher precisava de algo mais para ser considera clã. e e entender que

o voto é função pública impostergável e título de cidadania. não o pode cassar por motivo

de sexo. O tratamento dado à mulher era indiscutivelmente inferiorizante.

Não se está a afirmar que a institucionalização da obrigação do voto é título de

cidadania - bem longe se está disso. O que se afirma é que. e pensa que o voto é dever

cívico irrecusável, não se podem erigir condições para o eu e ercício diferentes para homens

e mulheres.

Não obstante a Carta de 1934 houvesse abraçado o ufrágio universal, direto e igual (art.

23), a realidade histórica foi um pouco diferente. Com efeito o Presidente da República foi

eleito pela Assembléia Constituinte, assim como o Go emadores foram eleitos pelas

respectivas Assembléias Constituintes de seus Estado tudo por força do que dispunha o

artigo 3° das Disposições Constitucionais Transitória .
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o artigo 117 da Constituição de 1937 - Constituição do Estado o o - reproduzia o

artigo 108 da Carta de 1934 e suscitou muitos debates acerca da maioridade civil.

Questionava-se, desde 34, se o abaixamento da idade para a aquisição da capacidade política

implicava a revogação do Código Civil, no que concernia à capacidade civil. Po icionou-se a

doutrina, de forma acertada, pela solução negativa.

O parágrafo único do artigo 117 da Carta de 37 dispunha sobre aquele q e não podiam

alistar-se eleitores. Eram eles: os analfabetos; os militares em serviço ativo: o mendigo e

os que estivessem privados, temporária ou definitivamente, dos direito políti • ~ão havia -

nesse particular - nenhuma inovação significativa em relação a tudo quan o já . unham as

ordens constitucionais pretéritas, no que diz respeito à capacidade ma

evolução significativa, porém, é que não se exigia nenhuma cial de

elegibilidade para os candidatos à Câmara dos Deputados. Bastava-lhe eitore .

ituído com oA Carta de 1937 foi - no geral - omissa quanto ao sistema eleito

Código Eleitoral de 32 e aprimorado com a Carta de 34, o que n;tJ,.ç~Çll('

retrocesso para as instituições democráticas do país. Com efei o. o

precedente criara uma Justiça Eleitoral, a quem foram atribuí

alistamento dos eleitores, o exame das argüições de inelegibili

apuração dos votos, a proclamação dos eleitos (art. 83). Tudo'

espécie, visto tratar-se de um período de exceção, autoritário -

Carta de 37.

um enorme

. ema eleitoral

in mpatibilidade, a

- o que não é de causar

r foi mencionado pela

A Constituição de 1946 - baluarte da redemocratização o ' - repre entou a retomada

da garantia dos direitos políticos da sociedade brasileira. Tro e ela ignificativos avanços

para o sistema eleitoral, entre eles a garantia do voto ecre o .á referendado pelo Código

Eleitoral de 32), indispensável à livre escolha de repre entan e pelo corpo eleitoral. Dizia o

seu artigo 134: "O sufrágio é universal e direto; o ato é ecreto; e fica assegurada a

representação proporcional dos partidos políticos nacionais na forma que a lei estabelecer".

Não obstante o seu caráter libertário - natural apó um regime ditatorial - a Constituição

de 46 manteve a proibição do voto dos analfabeto art. 132), aos quais era defeso o

alistamento, muito embora o artigo 133 prescreve e que o alistamento e o voto são

obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei".
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Com a insistência na negativa de atribuir-se capacidade eleitoral ativa ao analfabeto, o

princípio da universalidade do voto era por demais mitigado e não chegou, a bem da verdade,

a ser aplicado em toda a sua inteireza. Ora, hi toricamente o índice de analfabetismo no

Brasil nunca esteve abaixo da casa dos 20%, o que repre enta um contingente humano muito

superior a populações inteiras de diversos paíse latino-americano, por exemplo. E como,

então, falar-se em democracia representativa diante de tal cenário? Como falar- e poi , no

voto como função e como es encial à obre i ência do Estado? L ão eria um contra-senso

instituir-se a obrigatoriedade do voto para ao depoi e tabelecerem- e di criminações

fundadas no grau de instrução? Havia, é certo, um paradoxo evidente: de um lado, a

instituição do voto obrigatório, tido como função pública irrecusável; de outro a não extensão

do direito de sufrágio a significativa parcela da população.

Com o golpe militar de 1964 - que alguns historiadores insistem em cognominar, num

eufemismo descabido, de revolução - foram cassados os direitos da cidadania brasileira. A

Constituição Formal era exemplar, palreando um rosário de direitos políticos (arts. 147 a

151), enquanto a Constituição Material era bem diversa, pela prática de arbitrariedades contra

a vontade popular e os direitos fundamentais. Suprimiram-se a liberdade de imprensa, o livre

curso do pensamento, o livre trânsito da manifestação artística e científica. Tudo passou a ser

tratado pela ótica míope da ideologia dos generais. Mas, contraditoriamente, o voto

continuou a ser obrigatório.

Foram inúmeros os casuísmos e farta a legislação espúria, cujo único propósito era

anular a soberania popular. Vejam-se os exemplos: Código Eleitoral (Lei n.? 4.737, de

15.07.65 e suas alterações); Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar n,? 5, de 29.04.70 e

suas alterações); Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n.? 5.682, de 21.08.74 e suas

alterações); Lei de Transporte e Alimentação (Lei n.? 6.091, de 15.08.74).

Apesar disso, o voto continuava sendo compulsório, a pretexto de integrar a população

na vida democrática. Vida democrática de um país que só podia ter doi partido políticos

(Arena e MDB); cujas manifestações artísticas sofriam com a intolerância da cen ura; cujos

intelectuais foram mandados embora; cujas univer idade foram e aziada e perderam

referência como centro de saber; cuja literatura pa ou a er pouco mai do que um panfleto

do poder dominante; cujas escolas primárias (e o autor de te trabalho viveu e a experiência)

ensinavam aos incautos garotos que "esse é um país que vai para a frente, de um povo unido,
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de grande valor, um país que canta, trabalha e se agiganta, um país do nosso amor",105 numa

espécie de patriotismo pueril e gasto, tão estéril quanto a senilidade... Mas o voto ainda era

obrigatório. O voto era obrigatório, como se disse, mas as consciências não eram livres.

Suprema ironia essa! Votava-se compulsoriamente, mas nem sempre e abia em quem se

votava e por que se votava, ou mesmo qual o significado do ato.

Na vigência da Constituição de 1967, com a Emenda Constitucional n,? 1 de 1969,

foram banidas as eleições diretas para Presidente, Governadores e Prefeito d capitai e de

alguns municípios, especialmente aqueles considerados áreas de eguran nacional. E o

voto era compulsório. Talvez para fingir à comunidade internacional que nó tínhamos

uma autêntica democracia. Talvez para iludir o público interno de q e o paí vivia

efetivamente uma democracia, num país que "trabalha e se agiganta",

o período de exceção pós-64 representou a ausência do Estado de Direi o. Quem quer

que aspirasse aos princípios democráticos era tido na conta de subv er . o e contrário aos

ideais libertários do regime de força que se instalara. Nunca, em no . ória republicana -

nem mesmo na era Vargas - o Presidente teve tanto poder quanto o Pr idente -Generais

tiveram. Citem-se dois exemplos, apenas: o poder de restrição a em n projeto de sua

iniciativa; o famigerado decreto-lei (esse com uma nova roupagem di que correm: a

medida provisória, uma boa idéia que vem tendo manejo autoritário.

Com a Constituição Federal de 1988, redemocratizou- a iedade brasileira.

Sobreveio a liberdade de expressão do pensamento, de cria -o e atuação dos partidos

políticos. Sepultou-se a censura. Respirou-se. Mas não eco QUlU uperar o mito do voto

obrigatório.

Diz o § 1°, do art. 14, da Lex Legum em vigor:

"O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

105 Trecho da letra de uma canção - cantada durante as aulas.- que o autor do trabalho aprendeu na escola
primária.
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c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos".

A nova Carta Política representou, sem dúvida alguma, um avanço expre ivo para a

construção da nossa Democracia. Facultou o voto para os analfabeto as im como para os

maiores de setenta anos e maiores de dezesseis e menores de dezoito ano. Poderia ter ido

mais longe. Poderia ter instituído o voto facultativo como regra. ão o fez porém.

A atual ordem constitucional permitiu - quebrando uma tradição b ileira de há muito

estabelecida - o voto dos militares. Manteve, todavia, a proibição de alistamen o eleitoral aos

conscritos, ou seja, àqueles recrutados anualmente para o treinamento obrigatório nas Forças

Armadas. Não se vê nenhuma razão para a restrição, que de maneira alguma j tifica. Os

conscritos são cidadãos e não perdem essa condição por estarem a rv obrigatório da

pátria. O exercício do voto de modo algum se incompatibiliza com -o do erviço

militar. Portanto, os conscritos deveriam ter direito ao sufrágio.

A nossa história republicana - marcada, é bem verdade por long

como se pode constatar da pequena síntese acima feita - demo

instituição do voto obrigatório não oferece contribuição signifi

uma democracia plena.

ri do de exceção,

almente que a

a construção de

5. O voto na experiência de outros povos

Hoje a grande maioria dos países pratica o voto facultativo não há notícias de que

vivam, por isso, em crise institucional ou de legitimidade do er. O argumento de que o

voto facultativo transformar-se-ia em fator de desestabiliza ão da ciedade, na medida em

que promoveria o desinteresse pela cidadania e pela que õe do Estado, não encontra

respaldo, portanto, na prática de centenas de países que não adotam o oto obrigatório e que -

coincidência ou não - são exemplos de democracia em todo o mundo. Citem-se, para ficar em

dois, os casos dos Estados Unidos da América e da Suíça.

Caminhando por outras searas, se o voto compul ório to garantia de estabilidade das

instituições democráticas, não teria havido golpe militar no Brasil nem na maior parte dos

países ao sul do Equador. O que se tem é, portanto uma te e que e contrapõe ao fenômeno

e, não satisfeita com o desmentido categórico e reiterado do eus postulados, tenta provar

que o fenômeno é que está errado. Nos dias presente ,o oto continua sendo obrigatório em

aproximadamente trinta países do mundo, metade do quai e tá na América Latina. Isso não
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quer dizer que países desenvolvidos, como a Austrália, verbi gratia, não pratiquem o voto

obrigatório.

A pesquisa empreendida permite traçar um esboço demonstrativo de como as

legislações estrangeiras tratam a matéria. A seguir, ficam elencados alguns países,

primeiramente onde o voto é compulsório, depois onde o voto é facultativo, com a indicação,

para cada um deles, do dispositivo constitucional que versa sobre o assunto.

o voto é obrigatório nos seguinte paí e :

1 - República da Argentina (art. 37): Esta Constituición garantiza el pleno ejercicio

de los derechos políticos, com arreglo ao principio de la soberanía popular y de Ias leys que

se dicten em consecuencia. EI sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio".

2 - República do Chile (art. 15): "En Ias votaciones populares, el sufragio será

personal, igualitario y secreto. Para los cuidadanos será, además, obligatorio."

3 - República Popular de Angola (art. 20): "Todos os cidadãos maiores de 18 anos,

com exceção dos legalmente privados dos direitos políticos, têm o direito e o dever de

participar ativamente na vida pública, votando e sendo eleitos ou nomeados para qualquer

órgão do Estado e desempenhando os seus mandatos com inteira devoção à causa da Pátria

e do Povo Angolano."

É interessante notar que Angola constitui-se num Estado Socialista, onde o poder é

exercido pelo MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola) - atual Partido do

Trabalho, de inspiração marxista-leninista, conforme expressamente vai dito no artigo 2° de

sua Carta Fundamental. Nesse caso, o paradoxo é inevitável: o voto é obrigatório onde o

partido é único e o cidadão nem tem opção. Para que, então, o voto?

4 - Estados Unidos Mexicanos (art. 35): "São prerrogativas do cidadão: ! -votar nas

eleições populares". Art. 36. "São deveres do cidadão da República: lI! - votar nas eleições

populares, no respectivo distrito."

Curioso verificar que, apesar dos termos imperativos do dispositivo acima transcrito,

não se vem aplicando sanção alguma àquele que deixar de votar. Leiam-se as palavras de

JOSÉ WOLDENBERG, expressas no artigo "EI Voto":
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"Los derechos y Ias prerrogativas de los ciudadanos se suspendem por falta de

cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de Ias obligaciones que impone el

artículo 36.

Dicha suspensión - según el dictada Constitucional - 'durará un ano y se impondrá

además de Ias otras penas que por el mismo hecho senalarse Ia ley'. No obstante,

como todos sabemos, si uno no vota o deja de registrarse en el padrón no se le impone

ningún castigo. De tal suerte que en nuestro país el derecho a votar es eso, una

prerrogativa que si no se ejerce no acarrea pena legal alguna. " 106

5 - República Portuguesa (art. 49): 1 - 'Têm direito de sufrágio todos os cidadãos

maiores de dezoito anos, ressalvadas as incapacidades previstas na lei geral. 2 - O exercício

do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico.

6 - República da Venezuela (art. 110): O voto é um direito e uma função pública. O

seu exercício será obrigatório, nos limites e condições que a lei estabelecer."

7 - República Popular de Moçambique (art. 27): "Na República Popular de

Moçambique todos os cidadãos têm o direito e o dever de, no quadro da Constituição,

participar no processo de criação e consolidação da democracia, em todos os níveis da

sociedade e do Estado." Art. 28. "Todos os cidadãos da República Popular de Moçambique

maiores de 18 anos têm o direito de votar e ser eleitos, com exceção dos legalmente privados

deste direito. "

Assim como Angola, Moçambique é um Estado Socialista, onde o poder é exercido pelo

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), partido único, de orientação marxista-

leninista. É o que prescreve em claras linhas o artigo 3° da Constituição Federal.

8 - Itália (art. 48): "São eleitores todos os cidadãos, homens e mulheres, que tenham

atingido a maioridade. O voto é pessoal e igual, livre e secreto. O seu exercício constitui

dever cívico. O direito de voto não pode ser limitado senão por incapacidade civil ou por

efeito de sentença penal irrevogável ou nos casos de indignidade moral cominadas na lei."

9 - França (art. 3°):. "A soberania nacional pertence ao povo, que a exerce através dos

seus representantes e através de referendas. enhuma secção da povo e nenhum indivíduo se

podem arrogar o seu exercício. O sufrágio pode ser direto ou indireto nos termos previstos
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pela Constituição. É sempre universal, igual e secreto. São eleitores, nas condições

determinadas pela lei, todos os nacionais franceses, maiores, de ambos os sexos, no gozo dos

direitos civis e políticos. "

Em França, são eleitos por votação direta o Presidente e os Deputados (arts. 6° e 24, 1,

CF). Os senadores, por sua vez, são eleitos por votação indireta (art. 24, 2).

10 - República Oriental do Uruguai (art. 77): "Todo ciudadano es miembro de Ia

soberanía de Ia Nación; como tal es elector y elegible en Ias casos y formas que se

designarán. El sufragio se ejercerá en Ia forma que determine Ia Ley, pero sobre Ias bases

siguientes: 10• Inscripción obligatoria en el Registro CivicotZ'. Voto secreto y obligatorio.

La ley, por mayoria absoluta dei total de componentes de cada Cámara, reg lamentará el

cumplimiento de esta obligación."

Na América do Norte apenas o México, como e viu, adota o voto obrigatório. Adotam-

no, na América Central, a Guatemala, a Costa Rica o Panamá e a República Dominicana. Na

América do Sul, o direito de abstenção não é reconhecido na enezuela, no Equador, no Peru,

na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Uruguai e, naturalmente no Brasil.

O voto é facultativo nos seguintes países:

1 - República Federal da Alemanha (art. 38): Os deputados ao Parlamento Federal

Alemão são eleitos por sufrágio universal, direto, livre, igual e secreto. São representantes

de todo o povo, independentes de mandato imperati o e instruções e subordinados

unicamente à sua consciência."

2 - Confederação Suíça (art. 43): 1. "Todo o cidadão de um cantão é cidadão suíço. 2. A

esse título, pode participar, no lugar onde tiver o seu domicílio, em todas as eleições e

votações federais, desde que justifique devidamente a qualidade de eleitor."

3 - Estados Unidos da América - XV Emenda (1870): 1. "O direito de voto dos

cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, nem

por qualquer Estado, por motivo de raça, cor ou de prévio estado de servidão." XIX Emenda

(1920): "O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não será negado ou cerceado em

nenhum Estado em razão do sexo." XXIV Emenda (1964): "Não pode ser negado ou

cerceado pelos Estados Unidos ou qualquer dos Estados o direito dos cidadãos dos Estados

106 Serie Derechos Políticos, Academia Maxicana de Derechos Humanos, Filosofia y Letras, n.? 88, Copilco
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Unidos de votar em qualquer eleição primária para Presidente ou Vice-Presidente, para

eleitores do colégio eleitoral do Presidente ou Vice-Presidente, ou para Senador ou

Representante do Congresso, em razão de não haver pago qualquer imposto eleitoral, ou

algum outro imposto." XXVI Emenda (1971): "O direito de voto dos cidadãos dos Estados

Unidos, de dezoito anos de idade ou mais, não será negado ou cerceado pelos Estados

Unidos ou por qualquer dos Estados, por motivo de idade."

4 - Espanha (art. 69): "O Senado é a Câmara de representação territorial. 2. Em cada

província serão eleitos quatro Senadores por sufrágio universal, livre, igual, direto e secreto

pelos eleitos nela inscritos, nos termos a fixar por lei orgânica.

5 - Japão (art. 15): "O povo possui o direito inalienável de escolher os titulares de

cargos públicos e de os demitir. Os titulares de cargos públicos são servidores de toda a

comunidade e não de qualquer grupo. É garantido o sufrágio universal dos adultos. O voto

é secreto. Ninguém será obrigado a responder pela escolha que fizer."

6 - Cabo Verde (art. 48): "Os deputados são eleitos pelos círculos eleitorais por

sufrágio livre, universal, igual, direto e secreto. São eleitores todos os cidadãos nacionais

maiores de 18anos, ressalvadas as incapacidades estabelecidas na lei."

Cabe uma observação quanto a Cabo Verde: trata- e de E tado onde o poder é exercido

pelo PAICV (Partido Africano de Independência de Cabo erde de inspiração marxista-

leninista (art. 4° c/c 10, CF).

Mesmo em países governados por ditaduras proletárias como e viu da breve pesquisa

esboçada, admite-se o voto facultativo. Estão os ditos paí e endo menos hipócritas do que

aqueloutros que, não obstante vivam sob a ditadura do partido único, instituem o voto

obrigatório, certamente na tentativa de legitimar o poder pelo consentimento popular,

esboçado numa artificiosa participação popular no proces o eleitoral. Mero engodo!

Na América do Norte, segundo ficou visto, os E A adotam o voto facultativo e,

também, o Canadá, membro da Comunidade Britânica. a América Central, são os seguintes

os países cujos ordenamentos jurídicos adotam o voto facultativo: EI Salvador, Honduras,

Nicarágua, Cuba, Haiti, bem assim os países membros da Comunidade Britânica, ou seja:

Jamaica, Belize, Bahamas, Trinidad e Tobago, Barbados, Granada, Antígua e Barbuda, Santa

Universidad.
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Lúcia e São Vicente e Granadinos. Na América do Sul, por fim, têm reconhecido o direito de

abstencionismo o Suriname, a Guiana (membro da Comunidade Britânica), a Colômbia e o

Paraguai.

A comparação entre as listas de países que adotam o voto facultativo ou obrigatório

permite algumas curiosas observações: a) os países integrantes da Comunidade Britânica

adotam o voto facultativo; b) os países mais ricos das Américas - EUA e Canadá - adotam o

voto facultativo; c) a imensa maioria dos países da América Central também adota o voto

facultativo; d) na América do Sul, ao contrário, a opção quase maciça é pelo voto obrigatório,

o que talvez se deva à influência do Brasil, que é, sem dúvida, o líder da região, dada a força

de sua economia e seu contingente populacional; e) na Américas, os países que rechaçam o

direito de abstenção têm sua história recente atrelada ao fenômeno do militarismo, a golpes de

estado e a regimes de força, salvo Costa Rica.

A experiência dos países que adotam o voto faculta ti o joga uma pá de cal nos

argumentos fundamentalistas daqueles que proclamam que o fim do voto obrigatório

implicaria a perda de soberania do povo e o predomínio de aristocracias organizadas. Essa

versão não foi confirmada pelos fatos na experiência do paíse onde o direito de abstenção é

reconhecido. Em muitos deles, inclusive, países extremamente desenvolvidos nos aspectos

econômico, social e cultural, como os Estados Unido a uíça, a Alemanha, o Japão, essa

hipótese é desmentida categoricamente.

Poder-se-ia objetar: ora, o voto pode ser facultativo ne e países porque o seu povo é

educado e o nível de vida da população dá-lhe a oportunidade de informar-se e esse, a todas

as luzes, não é o caso do Brasil. Essa linha de raciocínio pro a apenas, quanto o seu mentor

está dissociado de uma visão ampla da democracia. Referida construção teórica equivaleria

àquela de dizer que a democracia só poderia ser praticada nos países desenvolvidos, sem

grandes diferenças sociais, não assim quando se trata e de nação pobre, com forte

concentração de renda. Esquecem os apologistas de tais verdades que a democracia é fator

indispensável de progresso econômico e social. Nesse sentido, os termos da equação devem

ser invertidos. Antes eram: desenvolva-se um país e depoi se dê a ele democracia; agora

deve ser: dê-se democracia ao país para que ele possa desenvolver-se de forma sustentada e

equânime. É claro que as decisões são mais difíceis num regime democrático, mas tendem a

produzir melhores frutos.
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Não se nega que, num primeiro momento, possa haver, por parte de setores descrentes

da população, um sentimento de alívio por não mais terem de votar. Mas isso seria logo

superado, pela percepção de que a integração no jogo democrático é decisiva para o progresso

nacional e para a defesa dos interesses gerais levados a resultados efetivos. De qualquer sorte,

esses setores da população já demonstram a sua descrença hoje, votando em branco, anulando

o seu voto, ou mesmo se abstendo de votar, como ficou visto no capítulo quarto. A

obrigatoriedade não tem o condão de cooptá-los; a persuasão racional, talvez. Dentro desse

diapasão, o voto deixaria de ser o fardo da cidadania para ser a consciente e estudada

expressão da vontade. Mas não se romantize: a democracia não é fácil.

6. Cidadania: o aspecto jurídico e a dimensão política

A cidadania é o status que envolve o indivíduo permitindo-lhe o gozo de direitos e

prerrogativas no âmbito da sociedade e do Estado ao qual pertence. E a concepção autoriza

inferir que, à medida que existe um aumento dos direito e prerrogativas cujo gozo é

reconhecido ao indivíduo, amplia-se, na mesma proporção. o conceito substancial de

cidadania.

Como informa FRANCISO DAS CHAGAS GIL IAS nem sempre todos

gozaram indistintamente desse status, tendo ele ficado, não ó na Antigüidade como na Idade

Média, e até nos dias presentes, restrito a estamento e pecífico da sociedade. A

universalização, assim como o aperfeiçoamento do conceito de cidadania, nesta perspectiva,

surgiu como resultado de um longo e complexo proces o e olutivo que culminou com a

formalização do princípio da igualdade de todos os indi íduo inspirado nos movimentos

revolucionários do século XVIII. Esse processo foi conduzido obretudo - impossível negá-

10 - pela burguesia'l",

Pode-se falar em duas dimensões da cidadania: uma jurídica e outra política. No

primeiro aspecto, o que se nota, na doutrina, é uma tendência a usar o termo cidadania como

equivalente de nacionalidade, segundo demonstra essa esclarecedora passagem de Rui

Barbosa, in litteris:

"Os direitos de cidadão brasileiro são os que se perdem por naturalização no Brasil. A

naturalização é o ato pelo qual uma pessoa adquire, em um Estado, onde não nasceu, a
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qualidade de 'nacional' ou 'cidadão'. Pela naturalização o estrangeiro renuncia, em

um país e assume, em outro, os direitos de cidade. Os direitos de cidade são os direitos

do cidadão. Nesse sentido, pois, que é o técnico, são expressões equivalente as de

cidadão e nacional,,108

A nacionalidade, assim pensada, designa a cidadania em sentido geral. Rui, no entanto,

ao estabelecer a distinção entre os que estão no gozo dos direitos políticos e aqueloutros que

não estão, acaba por valer-se da expressão "cidadania ativa" para mencionar os primeiros, ou

seja, para referir o cidadão no gozo dos seus direito políticos. Assim, a cidadania, em

sentido largo, é o status que decorre da nacionalidade' e a cidadania ativa, por sua vez, é o

status que decorre da nacionalidade somado ao exercício pleno dos direitos políticos.

Dalmo Dallari, segundo GIL MESSIAS, aceita a distinção feita por Rui, esclarecendo,

por seu turno, que a cidadania ativa pressupõe a cidadania em entido geral, não obstante

exija, além dela, o atendimento a outras condiçõe e entualmente exigida pelo Estado.

Também Pinto Ferreira endossa - em seu livro Cur o de Direito Con titucional - a

identificação entre nacionalidade e cidadania.

Já MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO faz uma distinção. Para ele não é

correto identificar nacionalidade e cidadania. Enquanto a nacionalidade é um status que só

pode ter o seu conteúdo esclarecido em contraposição ao tatus de e trangeiro, a cidadania vai

envolver o status de nacional mais os direitos político. ma vez feita a distinção, é preciso,

ainda, levá-Ia adiante para distinguir a cidadania ativa da cidadania passiva. Pela primeira,

designa-se o poder de eleger representantes para os cargo e funções públicas, quer dizer, o

direito de votar. Pela segunda, designa-se o direito de além de e colher representantes, ser

escolhido como tal, ou seja, além do direito de votar, o direito de er votado. Para o citado

autor, essa classificação é importante porque nem todo aquele que detém cidadania ativa

detém a passiva, embora a recíproca não seja verdadeira, haja i ta que todo aquele que detém

a cidadania passiva necessariamente terá de gozar da cidadania ativa. Sob o ponto de vista

doutrinário, portanto, os juristas encaravam a cidadania como um equivalente de

107 Cidadania e Censura Política no Estado Autoritário Brasileiro (1964-1979). Dissertação submetida à
Universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do grau de Mestre em Ciências Humanas - Especialidade
Direito. Setembro de 1981.
108In. MESSIAS,op. cit., p. 29.
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nacionalidade e, para distinguir o caso dos que estavam no gozo de seus direitos políticos,

forjaram a expressão cidadania ativa109
•

Um aspecto dessa discussão que é destacado por GIL MESSIAS (ibid.) - aliás de forma

bastante apropriada - é que, do ângulo estritamente jurídico, a cidadania não era vista como

um atributo individual, o qual assegurava ao homem, pelo simples fato de ser cidadão, uma

série de direitos invioláveis e fundamentai que lhe garanti e uma participação efetiva, tanto

política quanto social, na vida de ua comunidade. Ou dito de outro modo, a dimensão

meramente jurídica da cidadania não contempla um conteúdo ócio-econômico. Desse

conteúdo se ocupa a dimensão política da cidadania. São palavras de Dalmo Dallari,

transcritas por GIL MESSIAS:

"Em muitos teóricos, a questão da cidadania ainda é encontrada ligada aos chamados

direitos políticos, quase que reduzidos a direitos eleitorais. Na verdade, hoje cidadania

comporta uma concepção muito mais ampla, reconhecendo-se que a afirmação dos

direitos políticos é insuficiente se não se reconhecer, também, uma possibilidade

econômica e uma possibilidade social,,110.

Está-se aqui inteiramente de acordo com a colocação do professor paulista e, mais do

que isso, pensa-se que o não reconhecimento, a partir de certo grau, da possibilidade

econômica e da possibilidade social compromete, sem dúvida nenhuma, o próprio

reconhecimento da cidadania enquanto possibilidade de participação no processo eleitoral. E

por quê? Porque aquele de quem foram subtraídas as possibilidades de formação educacional

e cultural, por exemplo, terá menos condições de discutir e entender os problemas relativos ao

Estado e ao governo. Sua possibilidade de opção será menor. Não que ele vote pior do que o

letrado, não é o que se está afirmando. O que se diz - e isso parece evidente - é que aquele a

109 O posicionamento doutrinário certamente refletia a forma por que a matéria foi tratada na legislação
constitucional brasileira. A Carta Magna do Império, de 1824, no artigo 6°, deixa patente que tomou por
sinônimas as expressões cidadania e nacionalidade. A primeira Constituição Republicana, de 1891, no seu artigo
69, foi pelo mesmo caminho. A Constituição de 1934 é a primeira a desfazer essa confusão, não se referindo à
cidadania e tratando do tema relativo ao cidadão brasileiro no capítulo dedicado aos direitos políticos. A
Constituição de 1937, por sua vez, retrocedeu e voltou a identificar cidadania e nacionalidade, no artigo 115,
inserto no capítulo intitulado de "Da nacionalidade e da cidadania". A Constituição do pós-guerra, de 1946, trata
do assunto no artigo 129, o qual não difere, em sua redação, do artigo 115 referido. O Estatuto de 1967 versa
sobre a matéria no artigo 140, incisos I e 11,para o qual os termos cidadania e nacionalidade e equivalem. A
Emenda Constitucional de 1969, igualmente, não faz referência direta aos termos cidadania e cidadania ativa,
que continuou a ser feita em doutrina. Já a Constituição vigente, de melhor técnica nesse particular, trata da
nacionalidade nos artigos 12 e 13 e dos direitos políticos nos artigos 14 a 16.
110 O . 40p. cu., p. .

125



quem não foram proporcionadas as luzes de uma educação básica terá imensas dificuldades de

compreender muitos dos assuntos que poderá vir a resolver, no momento de proferir o seu

voto11l
.

Nessa acepção política, portanto, a cidadania incorpora, além dos direitos políticos - do

cidadão frente ao Estado - os direitos civis e os direitos econômicos e sociais. É a lição de

Marshall, que, ao abordar a questão da cidadania na Inglaterra, diluiu-a em três aspectos: o

civil, o político e o social. O primeiro aspecto diz respeito aos direitos de liberdade individual

- liberdade de ir, vir e permanecer, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento e de sua

emissão, liberdade de credo, liberdade de culto, o direito à propriedade e o de realizar

contratos válidos. Os tribunais de justiça seriam dentro da organização do Estado, as

instituições aptas a garantir tais direitos.

O aspecto político envolve, por seu turno, o direito de participar do poder, contribuindo

para a formação da vontade do Estado, tanto na condição de eleitor omente quanto na

condição de eleitor e candidato, ou seja, dando e recebendo oto. O parlamentos seriam as

instituições relativas a esses direitos.

Por último, o aspecto social é aquele condizente ao direito a um mínimo de condições

de bem-estar econômico e social, sem os quais não é po í el falar- e em respeito à dignidade

do homem. A escola e os serviços sociais, como aúde istência ocial etc., seriam as

instituições aptas à salvaguarda desses direitos. Vê- e portanto que a cidadania, analisada na

sua dimensão política, tem um espectro muito mai amplo porque ela é sustentada por um

conteúdo substancial, não sendo, pois, um conceito meramente formal.

o voto obrigatório é uma medida que só se ocupa com um dos aspectos do problema da

cidadania - ou seja, a questão relativa à participação na formação da vontade do Estado - e

tem, por isso, seu campo de atuação limitado ao conceito de cidadania em sua dimensão

jurídica. Nada acrescenta ou propõe à dimensão política da cidadania. Sem contar, é claro,

com a hipótese, que é razoável formular, de que o respeito à dimensão política da cidadania

implica, de per si, um significativo avanço da participação popular consciente.

7. O eleitor constrangídu'F

111 Torne-se, a título de exemplo, o plebiscito, realizado em outubro de 1993, que decidiu sobre a forma e o
regime de governo a serem implementados no Brasil. É inegável que a opção de muitas pessoas poderia ter sido
diferente da que foi se elas entendessem o que significa um governo monârquico-parlamentar, ou mesmo urna
república parlamentarista.
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São muitas as versões apresentadas para o perfil do eleitor constrangido, assim como

sobre a sua maneira de ver o mundo. Ora se imagina que ele seja o sujeito pobre e pouco

instruído que vive na periferia e não tem opinião acerca dos grandes temas que envolvem a

sociedade em discussões ético-políticas, ou o rico que se alheia dos assuntos políticos por um

íntimo sentimento de superioridade moral; ora se pensa que ele é conservador e quase

tirânico, ou que é alguém indiferente; ora se proclama que a sua participação, ainda que

forçada, é fator decisivo para a estabilidade do sistema, ou que, ao contrário, ela é tão passiva

e desestudada que esse eleitor em nada contribui para a evolução do processo político-social.

Um sem-número de hipóteses são levantadas, ma pouco é feito para realmente traçar o

fenótipo do eleitor constrangido.

O Instituto Ibope fez divulgar os dados de uma pe quisa que realizou para identificar as

características do eleitor brasileiro, na qual ouviu duas mil pe oa em todo o país. Do total

de entrevistados, 48% revelaram que, se o voto não fo e obrigatório não iriam às urnas;

22% disseram que, em alguma eleição municipal anterior já ha iam otado em branco ou

anulado o voto.ll3 São expressivas essas marcas, sem dú .da alguma. as elas não devem

causar tanta suscetibilidade. É que esses números são apenas um lado da que tão, que precisa

ser interpretada para além de números somente. Por outro lado. o 52% dos eleitores que

disseram que compareceriam às urnas mesmo se o voto fo e facultati o constituem um dado

altissonante, se comparado com os de outras nações do mundo, o E A, por exemplo, onde o

nível histórico de comparecimento, em média, é de 50% como ficou registrado em outra

passagem deste trabalho. Parece evidente que, entre não comparecer e comparecer e anular o

voto, ou votar em branco, não vai nenhuma diferença. OBra il, portanto, está, quanto ao nível

de eleitores espontâneos, relativamente bem situado.

Mas quem é e o que pensa o contingente humano apolítico?114 115De que forma

se comporta durante o processo eleitoral? Quais as suas opiniões sobre assuntos polêmicos,

como o aborto, o casamento entre homossexuais, a pena de morte, os regimes de força etc.?

112 A expressão eleitor constrangido é utilizada ao longo do texto para designar o cidadão que, declaradamente,
só vota porque, em caso contrário, sofreria sanção; aquele que afirma, peremptoriamente, que, fosse o voto
facultativo, não votaria. Fica de logo esclarecido que, na seqüência da dissertação, a referência a eleitor
eSfontâneo diz respeito ao eleitor que declara sua intenção de votar mesmo sendo o voto facultativo.
11 Revista Veja, Editora Abril, edição 1662, 16 de agosto de 2000, p. 34.
114 Usa-se o termo apolítico porque, de entre essas pessoas, existem os apáticos, os abúlicos e os acráticos,
conforme ficou visto em passadas linhas. Uma vez que não há, no Brasil, um estudo sério que ofereça dados
confiáveis para mapeá-los, o termo apolítico, por ser genérico, é mais apropriado do que os termos mais
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Sejam quais forem as respostas às perguntas precedentes, não se pretende aqui, a

depender do teor ideológico delas, apregoar que o melhor para o regime democrático venha a

ser o afastamento de tais pessoas do processo político, porque tal seria autoritarismo. Ante

convicção que imanta o trabalho, pensa-se que a decisão de participar ou não do jogo

democrático eleitoral é de foro íntimo. O que se mostra imperativo, contudo, é o respeito ao

resultado, qualquer que seja ele, desse processo. Quanto a isso, tanto os que nele tomaram

partido quanto os outros, que dele ficaram distante , têm o dever de acatar a vontade do povo

manifestada nas umas.

Não obstante o voto seja algo relativamente fácil para o eleitor, há grupos de eleitores

que votam mais freqüente e intensamente do que outro. Es e padrão é verificado, de regra,

em todos os países. Seguindo tal norte, os homens votam mais do que as mulheres; os de

melhor instrução votam mais do que os que têm pouca· o que habitam zona urbanas votam

mais do que os que moram no campo; os que têm meia idade otam mai do que os muito

jovens ou os idosos; os casados mais do que os solteiro . o que integram o corpo de qualquer

organização social votam mais do que os ermitões; os de ele ada condição mai do que os de

baixa situação social!".

o autor referido, valendo-se de dados empíricos coletado de surveys realizados em São

Paulo, pelo IDESP, nas eleições de 1986 e 1988, chegou a interessante conclusões acerca do

eleitor constrangido, que ele preferiu chamar de eleitor involuntário.

Em primeiro lugar, a atitude dos integrantes de ambo o grupos - o do eleitor

espontâneo e o do eleitor constrangido - é, evidentemente bastante diferente. Segundo os

dados da pesquisa do IDESP nas eleições de 1982, cerca de 10,2% dos entrevistados

compareceram, naquele ano, a algum comício partidário e apena 8,6% deles ouviram o

programa eleitoral ou assistiram à propaganda eleitoral no rádio ou na televisão. Um número

significativamente reduzido deles (apenas 6,4%) compareceu a alguma reunião política e

somente 5,9% colocaram cartazes. Do universo anali ado 50% fizeram algum tipo de

usualmente encontrados na literatura, sobretudo jornalística, que o menciona, tais como indiferentes,
desinteressados, alheios.
115 O apolítico se transveste de vários perfis, onde ser abstencionista é apenas um deles; mas isso não quer dizer
que todo apolítico é abstencionista. Quando, no texto, se se referir a apolítico, está-se, a partir d'agora,
referindo-se ao apolítico abstencionista, que pode, não obstante, participar de outro tipo de atividade política que
não seja a político-eleitoral.
116 KAHN, Tulio, O Voto Obrigatório. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Ciência
Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, orientada pela
Professora Dra. Maria Tereza Sadek, São Paulo, 1992.
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trabalho não remunerado para os candidatos de sua preferência. Certamente que a participação

dos eleitores espontâneos em atividades como essas é vigorosamente maior do que a dos

eleitores constrangidos, permitindo, ainda, os dados do IDESP inferir que existe uma relação

entre a intenção de votar, mesmo sendo facultativo o voto, e a postura de se dedicar a ouvir o

programa dos partidos ou assistir ao horário político, ou mesmo a algum debate entre os

candidatos.

É de se ver, porém, que a participação desigual dos grupos sociais em atividade

eleitoral, embora significativa, não implica, necessariamente, maior influência política

sempre. E as razões são apontadas por KAHN: a participação na política eleitoral não é

sinônimo de capacidade de íntluência.l'" tanto os que participam quanto os que não

participam podem ter o mesmo objeto de representação; o re ultado final do processo eleitoral

pode não sofrer alterações significativas ou mesmo sequer ofrer alteração alguma com a

inclusão dos eleitores constrangidos. Frise-se que os espontâneo e o constrangidos parecem

ter, segundo lição de Verba, citado por KAHN (ibid. preferência mais ou menos

semelhantes, razão pela qual se faz pouco relevante saber quem é politicamente ativo.

Aceita-se aqui a avaliação do autor do estudo em análi e no sentido de haver no Brasil

uma sociedade relativamente homogênea, tomando-se a expre ão em destaque como

designativa de que, entre nós, não existem sérios conflito étnico ou religiosos, grandes

conflitos regionais ou seja qual for a espécie de cisma profunda entre os cidadãos. Isso, no

Brasil, efetivamente não existe. Pelo contrário. O Brasil vi e relativamente bem a sua

mestiçagem, que provocou e provoca diversidade no campo cultural: apesar de sua dimensão

territorial e sua divisão geo-política, o Brasil não enfrenta al o o caso isolado e não muito

117 A esse propósito, é oportuno ler os dados de participação eleitoral do países socialistas nos anos 70,
retratados por Kahn:

País Ano %

Albânia 1978 99,99
Bulgária 1976 99,93
Checoslováquia 1976 99,70
Alemanha Oriental 1976 98,58
Polônia 1980 98,87
Romênia 1980 99,90

Comparem-se, agora, esses dados com aqueles, atrás citados, relativos à participação do eleitor americano nas
eleições presidenciais do país em seus mais de duzentos anos de história republicana. Pode-se afirmar,
serenamente, que os eleitores dos países socialistas constantes da tabela tiveram mais influência sobre as
políticas governamentais adotadas nos respectivos países do que os eleitores americanos? Certamente que não.
Por outro lado, se havia ampla participação popular no governo, como sugerem os dados, haja vista que quase

129



significativo do Rio Grande do Sul, ameaça de divisão interna (o que se vê naquele Estado

está muito mais para o pitoresco e o folclórico do que para uma ação política conseqüente);

não é incomum se verem pessoas católicas freqüentando os templos de candomblé, num

ecumenismo ao mesmo tempo apoteótico e adorável.118 Nesse tipo de sociedade, sendo

menor a distância que separa os interesses dos grupos sociais, menor é a possibilidade de que

a ausência de participação de um grupo ocasione uma completa ausência de representação. A

esse respeito, leciona KAHN:

"Nossa hipótese quanto a este ponto é a de que, em sociedades homogêneas como o

Brasil, que consolidou sua unidade cultural, as opiniões dos participantes voluntários -

ao menos no tocante à avaliação, a direção da política governamental e aos problemas

essenciais do país - não diferem significativamente das manifestadas pelos

participantes forçados, de tal forma que a ausência de participação desta parcela da

população não implica necessariamente em ( ic) de igualdade de representação na
I,· ,,119arenapo uica .

A hipótese formulada foi confirmada pelos dados do IDESP, aqui já mencionados, de

tal maneira que a situação do Brasil, à época, foi julgada ruim pelo universo de pesquisados:

84,5% de todos os indivíduos consultados deram essa resposta - de forma mais ou menos

simétrica com a avaliação da parcela dos eleitores constrangidos; do universo de eleitores

constrangidos, 85,9% deram a mesma resposta. O sentimento quanto ao quadro geral da

política nacional era, portanto, em ambos os grupos - dos eleitores espontâneos e dos

constrangidos - praticamente igual.

No mesmo trabalho, está informado que o grau de insatisfação com a atuação do

governo em assuntos como a inflação, a educação, a segurança pública e a imagem externa do

país não teve diferenças marcantes entre uns e outros eleitores. A diferença um pouco mais

significativa ocorreu na percepção de cada um dos grupos quanto ao desempenho do governo

na condução da política de melhorar a imagem do Brasil no exterior, bem como no

encaminhamento do processo de democratização brasileiro. Em ambos os casos, os eleitores

constrangidos mostraram-se mais exigentes do que os espontâneos.

cem por cento dos eleitores compareciam às umas, por que os regimes instalados nos referidos países
sucumbiram, mediante força? A hipótese do texto fica, portanto, provada.
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o levantamento do IDESP referente às eleições de 1986 permitiu a constatação de que

eleitores espontâneos e constrangidos não diferem muito no que tange à opinião que guardam

de temas polêmicos, como a liberalização do aborto, o divórcio, a participação de religiosos

na política, as vagas garantidas nas universidades para estudantes de cor negra e a reforma

agrária. À exceção da questão do aborto, tanto os espontâneos quanto os constrangidos

manifestaram opiniões que se assemelhavam. Os constrangidos, todavia, foram mais

contundentes na rejeição ao aborto do que os espontâneos.

Mas há um ponto no estudo de KAHN que merece a maior atenção, igualmente extraído

das pesquisas com dados empíricos feitas pelo IDESP: a adesão ao princípio democrático.

Das mais de vinte e duas perguntas formuladas pelo IDESP ao eleitores, que tratavam direta

ou indiretamente de temas relativos à democracia, o dois grupo de eleitores deram respostas

significativamente não coincidentes. Os eleitore constrangido bem mais do que os

espontâneos, mostravam-se tolerantes com o regime de força do qual acabara de sair o país. E

até saudosos dele.

Isso permite a seguinte afirmação: nos eleitores constrangido o afeto pelos princípios

democráticos é claramente menos presente do que no eleitore e pontâneos. Sob certas

circunstâncias, até mesmo o regime de força é preferível para ele ao regime democrático. E

por quê? A resposta - que aqui se propõe como hipóte e - pode e tar no fato de que, no

regime de força, as soluções são mais imediatas, a re po ta da autoridade às demandas sociais

são contundentes, o que dá às pessoas, às vezes, a sen ação de que as coisas são resolvidas.

Como no processo democrático as soluções dependem de diálogo públicos e, portanto, de

tempo, aqueles que esperam uma solução sempre pronta - própria dos regimes de força -

acabam tendo a sensação de que o governo não funciona. Essa colocação permite reafirmar o

que tem sido a tônica ao longo de todo o presente trabalho qual seja, a formulação teórica

segundo a qual, num regime democrático, não importa tanto o grau de participação dos

cidadãos nos assuntos relativos à vida pública, mas a qualidade, isto é, a natureza dessa

participação.

O cientista político americano W. B. Munro, já nos idos de 1928, citado por KAHN

(ibid.), alertava para o fato de que os abstencionistas poderiam colocar em risco o normal

118 O pensamento expresso no texto não tem o propósito de afirmar que, no Brasil, não existe o preconceito
racial. Diz-se, apenas, que isso não é um fator de clivagem social, a exemplo de outros países, como a África do
Sul.
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funcionamento das instituições democráticas, dado o pouco apreço que nutrem por elas. Os

abstencionistas seriam, ainda segundo o analista americano, mais autoritários do que os

espontâneos, veriam a política e a atuação dos partidos com certo ceticismo, prefeririam os

líderes fortes ocupando os postos de poder, seriam mais preconceituosos. Se assim é, segundo

confirmaram os dados coletados, pelo menos no que diz respeito ao apreço pela democracia,

parece acertado dizer que uma das razões em virtude das quais as liberdades públicas e a

democracia não sejam tão severamente ameaçadas esteja no fato de os cidadãos menos

democráticos apresentarem um perfil de menos atuantes sob o ponto de vista político.

Essa é igualmente a avaliação de David Barnun e John Sullivan, os quais sustentaram

que a liberdade política deixava de ser ameaçada não em razão de serem os intolerantes mais

apáticos do que os demais, mas sobretudo porque as ações que poriam a democracia em risco

demandam um mínimo de esforço individual e coletivo e de cooperação entre eles - os

intolerantes - o que não estão dispostos a fazer. A partir de ses escólios e dos dados que

reproduz da pesquisa realizada pelo IDESP, KAHN profere entença algo surpreendente, in

verbis:

"Entre outros efeitos, portanto, o que a obrigatoriedade do voto faz e pouca gente

percebe, é dar iguais recursos para que a parcela da população que não acredita

firmemente nas regras do jogo democrático e na extensão das liberdades civis possa

(colocar suas idéias em prática'. Sem que se note ou almeje, obrigar a votar a quem

não deseja eqüivale a facilitar as ações dos intolerantes que ameaçam as liberdades

políticas, conceder recursos políticos para ações que de outro modo seriam
inibidas ,,120.

É preciso resistir à tentação da divinização ou da apologia das soluções, em qualquer

campo da vida. No estudo das ciências políticas, em que o material humano entra de forma

decisiva, é ainda necessário resguardar-se contra as soluções fáceis, que tendem a romantizar

o processo político. É claro que a democracia não é algo simples de se realizar, porque

implica, como se viu no capítulo lI, muitos riscos. Não se incorre, aqui, portanto, no erro já

identificado por SPINOZA121 ao criticar a visão pouco realista que os teóricos teriam do

119 Op. cit., p. 106.
120 Op. cit., p. 132.
121 Eis o excerto de Spinoza a que se reporta o texto, in litteris: "Os filósofos concebem as emoções que se
combatem entre si, em nós, como vícios em que os homens caem por erro próprio; é por isso que se habituaram
a ridicularizâ-los, reprová-Ios ou, quando querem parecer mais morais, detestá-los. Julgam assim agir
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homem. Absolutamente não. Ocorre, todavia, que, em sistemas democráticos, o homem

precisa ser chamado à cooperação pela razão, com argumentos que o convençam da solução

proposta. A democracia, por isso, pode ser tida como a forma de governo na qual mais se

acredita no homem.

8. A representação e suas funções

Nos seus comentários à Constituição de 1946, A. de Sampaio Dórias leciona: "A razão

doutrinária é que, sendo facultativo o voto (direito de votar ou de abster-se), o regime

representativo teria seus dias contados. Porque, se um cidadão pode não votar, razão não há

para que também possam não votar dois, três, os demais, pois todos são iguais perante a lei.

A abstenção geral ou total é consectário lógico do direito de não votar, ou abster-se de votar.

E a abstenção total é a extinção do regime democrático,,122. (Destacou-se).

O argumento, data maxima venia - embora seja utilizado com uma ou outra variável

pelos mais diversos autores, sendo, portanto, freqüente -, é improcedente, senão simplista

demais. Em primeiro lugar, é inverossímil a abstenção total do corpo eleitoral, a que se

reporta o ilustre autor; tão impensável quanto o comparecimento de 100% dos eleitores

inscritos. Do fato de se poder optar por um direito, não se segue a opção efetiva. Cada

cidadão-eleitor seguiria o seu próprio destino, guiado por sua consciência, tal qual a Estrela

d' Alva a guiar o caminho ao pegureiro. Esse tipo de comportamento sugerido no texto -

monolítico, estático -, só existe nas elaborações teóricas de escritores políticos. Não se pode

ter por hipótese sequer razoável nem existe na prática da vida social.

Em segundo lugar, ainda que a linha de raciocínio do autor tivesse alguma sustentação,

cai-se, já então, em um intricado problema de ordem filosófico-política. Ele se mostra com a

pergunta: em nome da manutenção da democracia, segundo a entende Sampaio Dória, seria

divinamente e elevar-se ao pedestal da sabedoria, prodigalizando toda a espécie de louvores a uma natureza
humana que existe em parte alguma e atacando através dos seus discursos a que realmente existe. Concebem os
homens, efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios gostariam que fossem. Dai, por
conseqüência, que quase todos, em vez de uma ética, tenham escrito uma Sátira, e não tenham relativamente à
Política concepções que possam ser postas em prática, devendo a Política, tal como a concebem, ser tomada
por quimera, ou pertencente ao domínio da utopia ou da Idade do Ouro, ou seja, a um tempo em que nenhuma
instituição era necessária. Assim, entre todas as ciências que têm uma aplicação, é a Política o campo em que a
teoria passa por diferir mais da prática, e não há homens que se pense menos adequados para governar o
Estado do que os teóricos, isto é, os filósofos". (In Tratado Político, Ícone Editora, p. 23).

O que se nota, no pensamento de Spinoza acima reproduzido, é uma clara chamada à realidade a tantos
quantos, falando sobre política, tentam idealizar o homem. Mas talvez o mais evidente eja a crítica veemente ao
pensamento platônico, sobretudo aquele revelado em A República.
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possível, acaso, constranger o cidadão a ter de escolher, incondicionalmente, de entre os

candidatos registrados pela Justiça Eleitoral, um efetivamente, nele votando? Ou seja, é

harmonioso com o processo democrático obrigar o eleitor a escolher de fato um candidato e

nele necessariamente votar? Ora, porque se o voto obrigatório deve ser mantido para evitar a

abstenção total, de acordo com o pensamento aqui discutido, então se deverá, na mesma

medida, tomar providências que impeçam - e não evitem ou previnam - os votos brancos e

nulos, porque, se todos os eleitores podem abster-se de votar, podem eles, todos, votar em

branco ou anular o voto. O resultado seria o mesmo temido pelo comentarista da Constituição:

o fim do regime representativo.

Mas há um outro sofisma no desenvolvimento teórico dado ao assunto pelo autor em

análise: é que não é o voto obrigatório, como sugere ele que dá su tentação ao regime

representativo. O regime representativo nece ita que haja o direito de ufrágio, sendo

para ele indiferente seja esse direito univer al ecreto, livre, periódico. Tais exigências são

decorrência da democracia, não do regime repre entativo, uma vez que ob o ponto de vista

estritamente teórico, é pos ível haver repre entatividade política em regimes não

democráticos. Iluminando o raciocínio, por amor à clareza: ao regime representativo

democrático não é essencial a compulsoriedade do voto, como o prova a experiência da maior

parte dos países, os quais não a adotam.

Feitas essas ponderações iniciais, o que se pretende discutir neste tópico é o problema

da representação política. Com efeito, é que Sampaio Dória fá-Ia depender do voto

obrigatório, conforme se vê no excerto destacado. Será isso correto? O que é a representação

e quais as suas funções? Tente-se responder a ditas indagações.

A. H. BIRCH preleciona que a palavra representação tem, basicamente, quatro distintas

utilizações.123 No primeiro sentido e também no mais comum, a expressão representante é

empregada para designar aquela pessoa que tem o dever reconhecido de defender ou

representar os interesses de outra pessoa - a outorgante - estando o objeto da representação

delimitado pelo instrumento de outorga. São exemplos de representantes dessa natureza o

advogado, o embaixador, o representante de vendas. O autor citado a chama de

representação delegada.

122In NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Considerações sobre o Voto Facultativo. Revista do
TREIRS, v. 4, jan./jun. 2000, p. 38.
123 Natureza e Funções da Representação. In O Estudo da Política, Editora Universidade de Brasília.
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Quanto à representação delegada há duas discussões usualmente travadas em doutrina.

Em que medida o representante está ou deveria estar ligado às instruções dadas pelo

outorgante? Em que medida o representante pode sujeitar o outorgante? Para o autor sob

comento, a primeira pergunta não comporta uma resposta genérica, mas só pode ser resolvida

caso a caso. Cita o exemplo do profissional da advocacia, que tem um código de ética a

cumprir, além de leis processuais e procedimentais que limitam a possibilidade de ação.

Logo, o advogado seguirá com maior ou menor rigor as instruções do seu cliente, a depender

do litígio em que esse esteja envolvido. Aclarando o seu raciocínio, o autor ensina que,

enquanto um advogado, num caso de divórcio, espera receber instruções detalhadas de seu

cliente acerca do tipo de decisão a ser alcançada, o que deseja ver revelado pelas testemunhas

etc., o advogado que patrocina a causa de alguém que responde à acusação de assassinato

espera ter ampla liberdade para escolher a melhor linha de defesa. No que diz respeito ao

segundo questionamento, a relação entre representação e compromisso depende do alcance

das instruções e das circunstâncias do caso.

O termo representação pode ser utilizado, igualmente, para designar um fato, pessoa,

objeto ou fenômeno que se constituam em amostra de um universo maior, no qual, dadas as

características que possuem, estão integrados. Os métodos estatísticos permitem afirmar que

uma classe típica é representativa de um corpo mais vasto porque desse corpo detém as

características principais. Essa é, para BIRCH (ibid.), a representação microscópica.

A representação microscópica nada diz sobre as funções ou intenções do representante,

dando dele apenas informações de caráter individual. Mas ela fornece dados essenciais para

adoção de políticas públicas. Jeremy Bentham apenas se teria convencido da necessidade de

reformar o Parlamente Inglês quando chegou à conclusão de que a Câmara dos Comuns,

dominada que era pelas classes superiores, nada mais faria do que promover os seus próprios

interesses, ou seja, os interesses da elite. Portanto, era necessário tomar o Parlamente

representativo - no sentido microscópico - de modo que, ao perseguir os seus interesses, os

representantes patrocinassem os interesses da inteira população.

A terceira possibilidade de utilização do termo em questão ocorre quando alguém ou

alguma coisa simbolicamente representam alguma entidade ou idéia, de regra abstrata, cuja

lembrança essa pessoa ou esse objeto evocam. Por exemplo, o martelo e a foice, que

simbolizavam a ex-União Soviética. Trata-se, pois, de representação simbólica.
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Embora a representação simbólica seja menos freqüente e importante do que as outras

até aqui tratadas, sob o ponto de vista político não pode ser ignorada. É que, muitas vezes, ela

tem um forte papel no contexto social, como quando alguém, pertencente a um grupo

minoritário, é designado para ocupar um cargo ou posto importante, não em razão de sua

eventual importância - da pessoa -, mas pelo caráter simbólico da designação, que expressa a

aceitação, por parte da comunidade, daquele grupo de minoria.

Tem-se, finalmente, a representação eletiva, que, para Thomas Hobbes, não passava de

um processo de autorização. Nesse sentido, a afirmação segundo a qual um homem é

representante num Parlamento quer dizer, apenas, segundo a doutrina hobbesiana, que esse

homem foi autorizado, pelo conjunto dos que participaram das eleições, a exercer certos

poderes e gozar de certos direitos relativos à atividade parlamentar.

A representação política (eletiva) dá origem ao mandato representativo, o qual possui as

seguintes características: a) generalidade - o mandatário não representa apenas aqueles dos

quais hauriu votos, mas a inteira coletividade, a nação; b) liberdade - o representante não tem

sua vontade subordinada a qualquer instância, a não ser sua própria consciência, sendo

autônomo em relação até mesmo àqueles de quem recebeu votos; c) irrevogabilidade - o

mandato político não pode ser revogado, motivo por que o mandatário não pode ser destituído

de suas funções'f"; d) independência - os atos do representante político não necessitam da

ratificação de seus eleitores.

Não faltam argumentos para sustentar que os representantes eleitos cumpririam de

forma mais eficaz o seu papel se também fossem representantes em um dos outros sentidos

aqui versados (representação delegada, microscópica ou simbólica), mas BIRCH (ibid.) põe

em sérias dúvidas o acerto dessas ponderações. Aliás, a experiência de os representantes

eleitos serem havidos por delegados existiu até a Revolução Francesa, quando foi

veementemente combatida e perdeu prestígio.

Uma vez especificadas as possibilidades de utilização da representação, o professor

inglês passa a detalhar quais as funções da representação, deixando registrado, todavia, não

ser suposto que todo e qualquer sistema representativo cumpra todas elas.

124 Não é o caso de se discutir a perda do mandato por impedimento, possibilidade plenamente aceitável no
campo do direito constitucional. O que se procura dizer no texto é que o mandato não pode ser cassado por força
de deliberação dos mandantes, segundo a discrição destes.
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A primeira e mais lembrada dessas funções é a de controle popular do poder e de

influência sobre o governo, que vai desde a escolha competitiva, à sensibilização até a

responsabilidade. A escolha dá-se no processo eleitoral, quando o corpo eleitoral opta por

uma e não outra das alternativas que lhe foram apresentadas. Já a sensibilização e a

responsabilidade têm a ver com a influência sobre o governo. Se essa influência ocorre antes

da realização do acontecimento no qual se pretende interferir, tem-se a sensibilização, ou seja,

a opinião pública a sensibilizar os órgãos do poder na escolha da melhor alternativa a ser

seguida. Se, porém, essa influência ocorre depois do acontecimento, o que se tem, já então, é

a responsabilidade, quer dizer, a opinião pública a responsabilizar o governo pela conduta

adotada.

Nesta altura, BIRCH chama a atenção para o fato de que os representantes delegados

servem à função de sensibilização, uma vez que estão jungidos, como regra, aos termos da

outorga, ao passo que os representantes eleitos não podem ser colocados nesta condição.

Acrescenta o autor, in verbis:

"Claro que é perfeitamente razoável afirmar que a facção vencedora numa eleição

geral britânica tem um mandato para governar - uma afirmação que indica que a

autoridade constitucional atribuída aos ministros pelo monarca está apoiada pelo

sentido de legitimidade, que eles desfrutam como uma conseqüência da sua vitória

eleitoral. Mas afirmar que o partido tem um mandato para levar em frente certa

política é tão falacioso como a descrição e a prescrição. Certamente que isto não é

afirmar que não há assuntos sobre os quais os políticos possam responder à opinião

pública, pois todos nós poderemos pensar nas relações raciais ou na localização de

aeroportos, que contestariam tal proposição. Mas faz parte da natureza do governo,

aqui e em qualquer parte, que a sensibilização a pressões específicas, por parte de

grupos especializados e bem informados, seja mais comum do que a sensibilização

aos sentimentos de uma amorfa massa eleitoral=í", (Destacou-se).

Essa abordagem serve para mostrar o quanto é ilusória, beirando à ficção, a afirmação

de que a participação político-eleitoral determina os rumos da atuação governamental e das

políticas públicas. Viu-se que ampla participação popular não quer dizer, em qualquer

hipótese, o povo a comandar, porque isso depende, entre muitas outras coisas, dos arranjos

125 Op. cito p. 231.
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institucionais do país. A representação exerce outras funçõe que não têm rela ão alguma

com o controle do poder e a influência popular sobre ele, i to é. outras funções que - de

escolha competitiva, sensibilização e responsabilidade. Duas d não menos im tes

funções são a de recrutamento de líderes e a de autorização do líderes a gov rem

responsavelmente.

Uma vez que a atividade política é essencialmente diferente das atividades econômi e

social; uma vez que apenas uma pequena minoria se dedica à política em tempo integral, tem-

se que, nas atuais sociedades, as instituições representativas con tituem as agências de

recrutamento para a elite política. É a partir dessa dinâmica que surgem os lideres.

Outra função que compete ao sistema representativo, nas pegadas do autor referido ao

longo deste tópico, é a de dar apoio suficiente aos líderes políticos, de modo a que eles,

equilibrando as pressões naturais que ocorrem no seio de sociedades plurais, possam formular

políticas públicas de longo prazo. Essa função é extremamente importante porque, não raro, o

político necessita adotar medidas antipáticas à população, como, no caso brasileiro, o aumento

sucessivo de impostos para fazer frente ao insaciável apetite da máquina estatal.

As três últimas funções classificadas por BIRCH podem ser agrupadas sob o nome

genérico de funções para manutenção do sistema e se dividem em função de legitimação,

função de mobilização do consentimento e função de alívio da pressão. A função de

legitimação da representação é aquela, como diz o seu nome, de que todo governo necessita,

em alguma medida, se pretende ser estável, de fornecer ao governante o mínimo de apoio e

simpatia dos governados. Pertinente, a esse propósito, a lembrança das palavras de

ROUSSEAU, no Contrato Social, in litteris: "O mais forte nunca é suficientemente forte

para ser sempre o chefe, a menos que ele transforme a força em direito e a obediência em

dever". Essa legitimidade - de que necessita o sistema representativo - quem a fornece, num

regime democrático, são as eleições livres.

Não obstante a eleição seja o procedimento mais usual de legitimação da representação,

não é único. Em algumas hipóteses, é possível falar-se não em eleição, mas em escolha. Por

exemplo, a indicação de um representante sindical para discutir, no âmbito da empresa e

integrando comissão formada por essa, as relações industriais. Para os trabalhadores,

certamente padeceria de falta de legitimidade a dita comissão se nela a voz da classe operária

não se fizesse ouvir.
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A mobilização do consentimento é função da representação porque, através dela - da

mobilização - o governo se comunica com a comunidade, falando com os seus representantes.

Esses persuadiriam os representados de que as suas necessidades estariam sendo

encaminhadas e bem administradas. Haveria, na verdade, uma via de mão dupla: o

representante a levar para o governo os anseios da comunidade e a trazer para a comunidade a

notícia auspiciosa de que as suas necessidades estariam sendo atendidas. Ceda-se aqui, uma

vez mais, a palavra a BIRCH, dada a agudeza de sua análise: "Todas as instituições

representativas, se manobradas habilmente, podem servir para mobilizar o consentimento

para a política daqueles que, no momento, dirigem a indústria, agência, ou governo em

pauta,,126.

Finalmente, a última função da representação é a de aliviar a pressão sobre o regime e o

governo, quer permitindo que as críticas sejam esgrimidas, quer persuadindo os dissidentes ou

potenciais revolucionários a desenvolverem a sua atividade através de canais constitucionais.

As críticas podem, por exemplo, ser dirigidas a comitês ou conselhos criados para esse fim, o

que retira do ataque direto a chefia. Os dissidentes ou revolucionários potenciais podem ser

integrados ao processo político, por exemplo, sendo chamados a concorrer nas eleições,

agrupados no partido que os congregue sob o ponto de vista ideológico.

Posto isto, é possível comparar sistemas representativos diversos, assim como é possível

classificar o grau de eficácia que consegue alcançar um dado sistema representativo em cada

uma das modalidades de representação aqui citadas. O próprio autor analisado faz isso, ao

aludir a que o sistema representativo da ex-União Soviética teria melhores condições de

mobilização de consentimento do que teria de responsabilidade. Mas a pergunta que se

pretende responder é a seguinte: tomando por certo que essas sejam as funções do sistema

representativo, qual a garantia que o voto obrigatório oferece para atender a qualquer delas?

A função de controle do poder (competição, sensibilização e responsabilidade) faz-se

por muitos outros meios que não apenas pelo processo eleitoral. Numa democracia, essa

função é imprescindível, porque o processo eleitoral é o marco inicial de uma longa jornada:

o exercício efetivo do poder, que precisa ser acompanhado de perto pelo olhar atento dos

cidadãos. No primeiro momento, portanto, há a competição, mas daí para a frente o que há é

a sensibilização e a responsabilidade.

126 Op. cit., p. 235.
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A instituição da obrigatoriedade do voto - que não se presta ao cumprimento da função

de controle do poder - igualmente já demonstrou não ser instrumento eficaz de garantia de

legitimação do governo. Por motivos óbvios, o voto compulsório também não mobiliza

consentimento nem alivia pressão. O sistema representativo não é tributário do voto

obrigatório - é a conclusão que se impõe.127

9. O voto obrigatório e a tendência à conservação

o voto facultativo deve ser adotado por princípio, na linha de tudo o quanto restou dito

atrás, porque ele é mais compatível com os princípios amplos de uma verdadeira democracia.

Todavia, muitas são as razões de ordem prática que também socorrem essa posição. A

representação política não ganha absolutamente nada com a instituição do voto compulsório,

mas corre sérios riscos de perda. Efetivamente, na medida em que o ato de votar deve

traduzir minimamente algum interesse do cidadão em participar dos assuntos da vida social, o

que esperar daquele que - pelos mais diversos motivos - não se sente inclinado a qualquer

manifestação?

Por outro lado, não parece desacertada a alegação de quantos afirmam que o voto

compulsório é aliado do poder econômico no processo eleitoral. E por quê? Porque todo

aquele que vota de forma consciente e após estudada análise das opções está em condições

muito mais difíceis de ser cooptado do que aquele que não tem nenhum compromisso com o

voto que profere. O primeiro comparece às urnas espontaneamente; o segundo, pressionado

pelo receio da sanção. Aquele que vota sem qualquer interesse verdadeiro - e só o faz porque

tem medo da sanção - desde logo deixa muito claro o seu total descompromisso com o voto,

ao qual atribui pouca ou nenhuma importância, razão por que lhe é fácil dele dispor, fazer

dele objeto de mercancia, sem qualquer constrangimento.

E mais. Como verbera com acerto CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MEL0128
, o

voto compulsório favorece a eleição de oportunistas e demagogos, haja vista que, sem dúvida

alguma, o indiferente é com muito maior facilidade manipulável do que aquele que vota

127 O texto de A . H. Birch não discute a questão do voto, mas pareceu extremamente elucidativo para a
discussão desenvolvida ao longo deste trabalho. Elucidativas igualmente suas últimas palavras, que ficam
reproduzidas: "Claro está que a tarefa de trazer racionalidade para um discussão política é bastante
semelhante à tarefa de abrir uma senda na selva, onde o mato nasce quase tão rapidamente como é cortado,
mas se vivemos na selva, isso constitui uma atividade necessária e alguns de nós consideram-na positivamente
a~radável" (Op. cit., p. 236).
(? In Direito Eleitoral, Coordenadores Cármen Lúcia Antunes Rocha e Carlos Mário da Silva Velloso, Livraria
DeI Rey.
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movido pela convicção. O indiferente - aquele que se jacta de desinteressar-se da política e

votar apenas porque está a isso compelido - tenderá muito mais facilmente a sufragar o nome

de qualquer pessoa que tenha notoriedade, no campo esportivo ou artístico, sem perscrutar,

superficialmente que seja, as idéias políticas que essa pessoa professa. É aí, então, que a

representação fica comprometida.

Perceba-se que a participação do cidadão no processo eleitoral é utilizada como

argumento a favor da legitimação do processo em si. Ou seja, quanto maior a participação

popular, mais legítimos o processo eleitoral e o resultado do pleito. Os que assim pensam

esquecem-se de dizer que o cidadão pode pretender questionar o próprio processo

eleitoral, assumindo uma atitude para deslegitimá-lo. E essa postura pode ter forte conotação

política, de engajamento.

Veja-se o caso da Emenda Constitucional que permitiu a reeleição. ão foram poucas

as pessoas que a ela ficaram contrárias, quer por motivo de princípio, quer porque não

admitiam a mudança das regras do jogo para benefício do príncipe do momento. Essas

pessoas não tiveram o direito de abster-se; antes foram compelidas a legitimar um processo

eleitoral com o qual não estavam de acordo - e tinham motivos políticos para isso. Aqui não

cabe dizer que a essas pessoas restava o caminho do voto em branco ou nulo, porque esses,

ainda que inválidos, de alguma forma legitimam o processo. O que se pretendia era patentear

a não-legitimidade do processo eleitoral em si mesmo considerado.

Além de tudo, o voto obrigatório é uma ficção. O que é obrigatório mesmo é o

comparecimento do eleitor à seção eleitoral. Por outro lado, de 1947 até hoje foram vinte os

projetos de anistia dos faltosos; e de 1992 a esta data, todos os faltosos das eleições foram

anistiados'j". O que se está fazendo? Criou-se, assim, uma prática que já se tomou

costumeira: logo após o pleito, apresenta-se um projeto de lei para anistiar os faltosos. O

129 Algumas dessas leis: Lei n.? 1.346, de 9 de fevereiro de 1951 (pub. DOFC 14.02.1951, p. 001969, col. 3,
DOU), considera anistiados os infratores das leis eleitorais revogadas pela Lei n.? 1.164, de 24 de julho de 1950;
Decreto Legislativo n.? 47, de 4 de outubro de 1966 (pub. DOFC 10.10.1966, p. 11643, col. 1 DOU), concede
anistia aos eleitores responsáveis por infrações previstas no artigo 289, da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965; Lei
n.? 8.744, de 9 de dezembro de 1993 (pub. DOFC 10.12.93, p. 18.937 cal. 2 DOU), anistia débitos de eleitores
que deixaram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993; Lei n.? 9.274, de 7 de maio de 1996, (pub. DOFC
8.5.1996, p. 7.793 col. 1 DOU), dispõe sobre anistia relativamente às eleições de 3 de outubro e de 15 de
novembro dos anos de 1992 e 1994.
Essa farta legislação demonstra que se criou uma prática um tanto quanto de encenação no cenário político
eleitoral brasileiro. Ela consistiria na votação de leis eleitorais, antes de cada pleito, como vem sendo a nossa
tradição, cominando penalidades para os faltosos, para, num passo adiante, haver nova votação, desta feita de
uma lei que anistiasse aqueles que houvessem incorrido na falta prevista na primeira.
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projeto é aprovado no Congresso Nacional e o Brasil - que estaria em iminência de perigo

acaso os seus filhos não participassem do processo eleitoral - segue a sua rotina, rumo ao

futuro.

Extremamente interessante é o testemunho dado pelo Senador José Fogaça, do Rio

Grande do Sul, em sessão realizada em 03.04.97, na Comissão Provisória do Senado Federal,

a respeito de proposta de emenda à Constituição que visava a adotar o voto facultativo no

Brasil. Disse S. Exa., com a experiência de quem vive o processo político em todos os seus

matizes, que, após longo período como adepto do voto obrigatório, mudou de idéia

radicalmente após o plebiscito que ratificou o presidencialismo entre nós. Para o parlamentar,

95% das pessoas que compareciam aos locais de votação não tinham clara idéia daquilo em

que estavam votando. E - ainda segundo o senador - se um cidadão não tem uma idéia muito

bem definida do que está sendo votado, ele prefere manter o conhecido, mesmo quando isso

seja ruim, a votar no desconhecido. O voto obrigatório, por es a linha de raciocínio

desenvolvida pelo ilustre parlamentar, embora ele não o diga teria como tem, um forte

componente conservador.

Nas pegadas do senador citado, é possível acrescentar, em abono e com o propósito de

ratificação, que o voto compulsório é uma tendência ao atraso, porque teoricamente por ele se

obriga o cidadão a votar, mas não se pode obrigá-lo a estudar, a deter-se sobre o assunto em

pauta, a analisar, com percuciência, matérias complexas, como é o caso do sistema de

governo. Certas pessoas interessam-se por um ou outro assunto e terão sempre melhores

condições de se pronunciarem sobre aquilo por que têm vivo interesse. A fundamentação fica

a cargo do senador citado:

"Digo isso, Sr. Presidente, Sr. Relator, porque entendo que o voto facultativo tem outra

qualidade que deveria ser ressaltada: quando houver voto facultativo, estados,

municípios e o próprio país poderão fazer com muito maior liberalidade, em número

muito maior, plebiscitos e referendos. Há países, como a Suíça, que fazem plebiscito

para tudo - para criar um imposto há plebiscito, para entrar ou não na União

Econômica Européia há plebiscito, ou seja, há plebiscito para tudo na Suíça -, mas o

voto não é obrigatório.

Então se pode fazer até dois plebiscitos em um dia porque votarão as pessoas

interessadas, as pessoas que estudaram o assunto. Da mesma forma, a experiência
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vale nos Estados Unidos e em outros países europeus. De modo que o voto facultativo

vai aperfeiçoar essa democracia participativa popular, vai permitir que ela seja mais

ampla, mais abrangente do que é hoje. ,,130

Afaste-se, por fim, um dos recorrentes mitos que cercam o voto obrigatório: o de ser ele

instrumento de educação das massas. Não existe nenhuma correlação entre a

compulsoriedade do voto e a educação política do eleitor. O voto é obrigatório no Brasil há

muito tempo e nem por isso se pode dizer que temos aqui um eleitorado satisfatoriamente

educado sob o ponto de vista político.

10. O voto não implica abdicação do poder

o voto é meio de exercício da democracia, não o seu fim. É, portanto, equivocado

tomar a nuvem por Juno. As eleições não produzem - nem poderiam fazê-lo - o efeito de

transferir para os representantes o poder que desde sempre, num autêntico regime

democrático, pertence à comunidade de indivíduos, salvo se se acatar as lições de Hobbes,

citadas por Ernest Cassirer. Para aquele, o poder já teria sido transferido no momento mesmo

em que se instituiu a ordem social, pelo pacto de submissão. Estas as colocações de Cassirer:

"A teoria de Hobbes culmina com a paradoxal afirmação de que, uma vez estabelecida

a conexão legal entre o governante e os governados, ela é indissolúvel. O pacto de

submissão pelo qual os indivíduos renunciam a todos os seus direitos e liberdades é o

pressuposto necessário, o primeiro passo, que conduz à ordem social. Mas é também,

em certo sentido, o último passo. Daí por diante os indivíduos deixam de existir como

seres independentes. Não têm vontade própria. A vontade social ficou incorporada no

governante do Estado. Essa vontade é ilimitada; não há outro poder acima ou

equivalente ao do soberano absoluto.,,131

Parafraseando JOÃO FÉDER, é necessário evitar as posturas que acabem por dar vida

ao colossal Leviatã. Se a democracia se contenta apenas com a atitude do cidadão que delega

o poder mediante representação, ficando a referida delegação intocável pelo período de tempo

fixado para o mandato, numa indisfarçável transferência de poder, sem ressalvas, o que se

tem, na hipótese, é a conexão legal e o pacto de submissão, mesmo que transitório, a que se

refere a doutrina hobbesiana. A partir daí já não existe garantia para o cidadão, porque "neste

130 http:www.senado.gov.br/web/HPRSINAL/Relat.htm.
131 ln. FÉDER, João. Estado sem Poder, Max Limonad, p. 203.
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ponto, entre Hobbes e Montesquieu a diferença está apenas em que o Leviatã pressupõe

renúncia à liberdade, mas quem se vê privado de poder está mais próximo do que acredita de

ser privado de liberdade. ,,132

Seguindo por outros vales, compulse-se a História e verificar-se-á que a forma de

governo dos gregos foi a maior expressão da democracia do mundo antigo. Depois dela, o

maior penhor de democracia sobreveio após longo período, entre os séculos XVIII e XX, nos

Estados Unidos da América. Tanto ali como aqui não havia como não há obrigatoriedade de

o cidadão participar, quer da assembléia do povo, quer das eleições, através do voto. Poder-

se-á criticar tais democracias por essa postura? Não parece razoável.

Os filósofos gregos Heráclito e Platão eram metafísicos, absolutistas e, por conta disso,

autocráticos. Os sofistas, por seu turno, prezavam a experiência, eram relativistas e, portanto,

democráticos. Enquanto na autocracia campeiam o pessimismo e a descrença no homem, as

formas democráticas prezam a liberdade e crêem no homem. É preciso crer no homem e na

democracia. O homem expande melhor as suas potencialidades quando vive em ambiente

democrático; a democracia funciona melhor onde o homem é levado a práticas democráticas

através da persuasão racional, não da força ou coação.

A democracia ideal existe apenas na esfera das idéias humanas, não como realidade

concreta. É claro, por isso, que os sistemas representativos nos quais o voto é facultativo

possuem inconvenientes, que são, no entanto, amplamente superados pelos seus aspectos

positivos, se comparados àqueles em que o voto é obrigatório. Desarrazoada, nessa

perspectiva, a tese que rejeita o voto facultativo porque ele implicaria a não integração do

eleitor no processo de decisão e gerência da coisa pública. Pensar assim é creditar ao

processo democrático o erro que seria do homem e, mais do que isso, é descrer do homem e

fechar os olhos para os exemplos da história contemporânea. O voto dado compulsoriamente,

sem compromisso, contribui em nada para o aperfeiçoamento democrático, já o dizia,

valendo-se de outros termos, JOSÉ DE ALENCAR. São suas palavras:

"A verdadeira democracia, o governo de todos por todos, requer, para sua realidade,

não somente uma eleição em que vote a universalidade dos cidadãos, mas

principalmente uma eleição na qual cada cidadão tenha plena consciência do seu voto.

132 João Féder. Op. cit., p. 203.
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(...)

Não se extirpa esse mal porém com paliativos ineficazes, qual o das multas por não

comparecimento e o da intransmissibilidade do voto. De melhor conselho é deixar que

o povo sinta por si mesmo o perigo da inércia e abstenção nos negócios públicos.

Garanta-se o voto na maior plenitude com todas as condições favoráveis ao seu uso. O

abandono dessa faculdade primordial corre por conta da consciência e dignidade do

cidadão"I33.

Desnecessário dizer que o aperfeiçoamento do sistema democrático no Brasil não está

na dependência apenas do voto facultativo. Para tanto, muitas reformas políticas precisam ser

implementadas, a partir de um amplo debate com a sociedade civil. Reforma essa, aliás, que

precisa reconstruir a nossa engenharia institucional. Mas é imperioso começar a apontar os

pontos de estrangulamento. E o voto obrigatório, do ponto de vista teórico e prático - este o

sentimento que preside o trabalho -, é um deles.

O voto é essencial à democracia. Mas a esta não se resume ao voto. Ela é mais. É

respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. É liberdade, negativa e positiva. É

limitação do poder do Estado. É tolerância. É representação legítima dos interesses sociais.

É convivência dos contrários. É respeito pelas minorias. É pluralidade. É a conformação da

comunidade em uma estrutura social que rejeite as desigualdades extremas, impeditivas de

que significativa parcela da população atenda as suas necessidades básicas, aquelas que são

do homem, enquanto tal. A dito projeto democrático nada tem a oferecer o voto obrigatório.

133 In Systema Representativo, Edição Fac-Similar, Senado Federal, pp. 104 e 128.
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CONCLUSÕES

São diversas as conclusões a que se chegou ao longo do presente estudo. Ficam elas

aqui expostas, de forma articulada, na mesma seqüência em que aparecem no texto.

1. O poder, numa organização social democrática, pertence ao povo e dele nunca e

aparta.

2. A democracia, que significa relativismo político, pressupõe a relatividade do

valores humanos e se alia ao relativismo filosófico, reconhecendo, no pluralismo existente no

contexto social, algo positivo.

3. O devir social, o progresso do conhecimento e das instituições humanas é, também,

produto do embate de valores conflitantes, em eterno processo de tensão, a qual, na

democracia, nunca deve chegar ao estrangulamento, uma vez que a solução é sempre buscada

no diálogo e no consenso.

4. Numa organização social democrática, os valores mais cultuados são a liberdade e a

igualdade, razão pela qual o homem é tomado como sujeito, como alguém capaz de construir

o seu próprio futuro.

5. Porque valora a liberdade, a democracia acaba por permitir a criação de espaços

abertos, nos quais as pessoas transitam e se comunicam. Dessa interação nascem condutas.

6. A discussão pública de temas relevantes induz respostas claras da comunidade e

funciona como instrumento de pedagogia social, com eficiência comprovada na indução de

comportamentos.

7. A solução democrática para o confronto entre o indivíduo e o corpo coletivo é a da

harmonia. Nesse sentido, se os instintos egoísticos não podem atravancar o bem público, é

igualmente verdadeiro que há uma esfera privada do homem não sujeita à intervenção do

corpo social. É o espaço dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana.

8. A democracia, sob o aspecto formal, significa a escolha dos governantes pelos

governados, mediante processo eleitoral livre de injunções espúrias, onde prevalece o

princípio majoritário. Mas a democracia também reclama um conceito substancial, um

conteúdo ético de respeito à dignidade humana.
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9. Democracia direta é aquela em que o cidadão, sem interposta pes oa decide as

questões relativas à vida comunal. Democracia indireta ocorre quando o cidadão e colhe

representantes para gerir e administrar a coisa pública. Já a democracia semidireta congrega

elementos tanto da democracia direta (plebiscito, por exemplo) quanto da democracia indireta

(representação política). A democracia participativa significa um avanço em relação às

modalidades anteriores, porque a participação do cidadão vai muito além do voto, haja vista

que sua voz passa a ser ouvida em esferas públicas de discussão e solução de problemas da

comunidade; é uma participação contínua, pessoalizada.

10. O voto é mecanismo de expressão da democracia. Pode ser visto sob duas

perspectivas: pela primeira, é exercício de democracia direta, quando o cidadão, sem

interposta pessoa, indica aquele ou aqueles que quer ver à frente do governo; pela segunda, é

instrumento da democracia representativa, uma vez que, passadas as eleições, os

representantes eleitos agem em nome da coletividade.

11. Os conceitos de sufrágio e voto não se confundem e é desacertado usar um pelo

outro. O primeiro significa o direito de escolher representantes, de participar da vida política

da comunidade mediante processo eleitoral, no qual o indivíduo escolhe, de entre as opções

que lhe são colocadas, aquela de sua preferência. Já o voto é o exercício do aludido direito de

sufrágio.

12. O sufrágio e o voto não têm uma ínsita natureza jurídica, haja vista que isso

depende da ordem constitucional interna de cada país. No caso do Brasil, o sufrágio é um

direito público subjetivo e o seu exercício, o voto, como regra, é um dever jurídico (CF/88,

art. 14, § 1°, inciso I).

13. Embora tenha havido um distanciamento dessa razão primeira, a obrigatoriedade do

voto surgiu, nos seus albores, como uma tentativa de conter o avanço político das esquerdas,

cujos eleitores, porque mais ideologicamente engajados, sempre tiveram um comportamento

de maior participação no processo eleitoral.

14. Existe em toda sociedade, considerando o interesse dos cidadãos pelos assuntos

relativos à política, o estrato político e o estrato apolítico. O primeiro é composto pelo

cidadãos que se eximem, por diversas razões, de participar do jogo político, e e e

distanciamento é provocado por atitudes as quais se pode classificar de apatia, abulia e acracia

147



políticas. O segundo congrega aqueles que participam, espontaneamente, do processo

político, o eleitoral inclusive.

15. São inúmeras as conseqüências resultantes do comportamento do estrato apolítico

da sociedade, podendo-se destacar, de entre as mais importantes: a ausência de líderes, a

dificuldade na renovação das lideranças, os altos índices de abstenção eleitoral e de votos em

branco e nulos, a passividade política, o extremismo, a demagogia, o conservadorismo etc.;

graves déficits que malsinam as democracias.

16. Mais importante do que combater o comportamento apolítico, é combater a atitude

apolítica, ou seja, enfrentar as causas que determinam o agir com indiferença, desinteresse ou

apatia em relação aos assuntos políticos. E atuar sobre essas causas é promover a educação

das massas nos valores da democracia.

17. A instituição da obrigatoriedade do voto, e bem que realmente produza o efeito de

aumentar a participação popular nas eleições, não re olve, todavia, o problema da abstenção e

dos elevados índices de votos brancos e nulos.

18. Embora não recomendável, é possível a estabilidade política e o funcionamento

democrático das instituições ainda quando existam grandes percentuais de abstenção eleitoral,

de que é exemplo o caso dos Estados Unidos da América, em cuja história republicana,

superior a duzentos anos, a participação popular média nas eleições é de cinqüenta por cento.

19. Uma vez que o voto é manifestação de vontade e, considerando que, ao votar, o

cidadão exerce um direito de liberdade - a liberdade de pensamento e sua expressão -, é mais

consentâneo com os princípios democráticos que o voto seja facultativo.

20. No Brasil, não obstante sua tradição histórica tenha-se firmado pela opção do voto

obrigatório, isso não evitou elevados índices de abstenção, votos brancos e nulos nos

processos eleitorais que realizou.

21. Atualmente, apenas trinta países do mundo mantêm a sua engenharia institucional

contemplando o voto obrigatório, metade dos quais se encontra na América Latina. Mas não

se pode dizer, só por isso, que o voto obrigatório seja uma particularidade de países pobres ou

subdesenvolvidos.
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22. O não reconhecimento do direito de abstenção traz em si um componente perverso,

qual seja, forçar pessoas que muitas vezes não têm opinião sobre assuntos complexos a ter de

escolher de entre as opções dadas, o que denota o aspecto conservador da medida.

23. O voto obrigatório, finalmente, não cumpre nenhuma das funções da representação.

Quer dizer, ele não é fator de legitimação do regime; não se presta a ser instrumento de

controle popular do regime; não é instrumento de recrutamento de líderes; não mobiliza

consentimento; não alivia pressão.
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