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RESUMO

Neste trabalho efetuamos uma pesquisa sobre o sistema de partidos
políticos na ordem jurídica constitucional democrática. Estudamos a
conformidade dos diferentes partidos com a ordem constitucional
democrática. O nosso objetivo principal foi analisar se os partidos políticos,
com seus vícios, violam ou não o Estado Democrático de Direito.

Observamos que, geralmente, os partidos políticos são oligárquicos,
passíveis de suborno e têm programas que não são cumpridos pelos eleitos;
são imprecisos, ou seja, incapazes de guiar a ação governamental e não são
democraticamente elaborados.

Diante disso, concluímos, portanto, que os partidos políticos,
atualmente, não estão cumprindo a sua função no aprimoramento da
democracia, infringem o princípio democrático em sua organização e
estrutura, portanto, não estão resguardando, na maioria das vezes, o Estado
Democrático de Direito.



ABSTRACT

This dissertation researches the system of political parties in the legal
constitutional democratic order. The compliance of the different parties with
the constitutional democratic order was studied. The main objective was to
analyse whether the political parties, with their vices, violate or not the
Democratic State of Law.

It was observed that generally, political parties are oligarchic and open
to subomation. Their programs are not fulfilled by those elected; they are
imprecise, that is, they are incapable of guiding govemment action and are not
democratically drawn up.

In view of these facts, it was concluded that currently political parties
are not fulfilling their function in the perfecting of democracy; they break
democratic principles in their organization and structure, therefore they are
not, on the whole, defending the Democratic State-ofLaw.
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OD çÃO

Os partidos políticos, a partir do século XIX, começaram a surgir em

todos os sistemas políticos em seu sentido moderno, passaram a ser vistos

como fundamentais à democracia representativa. Aparecem diante da

necessidade de se estabelecer um elo mais estreito entre governantes e

governados.

A democracia só é possível quando houver um verdadeiro intercâmbio

entre a sociedade e o Estado, e os partidos políticos devem estar ligados

diretamente aos anseios populares, devem ser canais condutores de expressão

da coletividade junto aos governantes. As diferentes correntes de opinião

devem ser expressas pelos partidos que são elementos essenciais ao regime

democrático.

Tendo em vista que os partidos políticos são imprescindíveis para o

aprimoramento da ordem democrática, são instrumentos importantes para o

desenvolvimento e preservação do Estado Democrático de Direito e que a

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 optou por um modelo

de democracia na qual os partidos políticos têm importância fundamental,

justifica-se, então, a importância da pesquisa sobre os diversos partidos

políticos em conformidade com a ordem jurídica constitucional democrática.

A Carta Magna considerou os partidos políticos como fundamentais ao

exercício da democracia, eles devem, portanto, se organizar e agir de acordo

com o que foi estabelecido no texto constitucional, visando sempre consolidar
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a democracia para o que devem estar conformes aos princípios e regras

fixadas.

Nessa dissertação analisaremos alguns dos atuais problemas estruturais

dos partidos políticos que violam diretamente ou indiretamente a

determinação constitucional democrática.

Cumpre verificar se os partidos políticos como instrumentos essenciais

à ordem democrática estão ou não cumprindo o seu papel de viabilizar e

aperfeiçoar a democracia, de consolidá-Ia, se infringem ou não o princípio

democrático, ou seja, se afetam ou não o Estado Democrático de Direito. E

ainda procuraremos apontar sugestões a partir das noções teóricas que

enlaçam o respectivo tema.

E baseando-nos no fato de que a representação política está em crise e

de que o Brasil não atingiu o Estado Democrático de Direito, apesar da

Constituição da República de 1988 tê-lo consagrado como postulado básico

para nosso país vigorar como Estado Democrático de Direito, partiremos da

hipótese de que os partidos políticos, atualmente, da maneira que estão

organizados e estruturados não estão cumprindo a sua função de aprimorar a

ordem democrática, por vezes, são ocasionalmente nocivos em suas

influências à consolidação democrática, ou seja, ofendem o Estado

Democrático de Direito.

A pesquisa será descritiva, e a análise de dados numa pesquisa em

ciências humanas e sociais se apresenta sob duas modalidades: a análise

estatística e a análise qualitativa. Neste trabalho será utilizada a análise

qualitativa através do uso da análise de textos, o estudo, então, será calcado na
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doutrina do Direito Constitucional, do Direito Eleitoral, da Ciência Política e

da Sociologia.

Este trabalho será dividido em dois capítulos, no primeiro estudaremos

algumas noções básicas dos partidos políticos, da Constituição e da

democracia.

Trataremos da origem, da definição e da inserção dos partidos nas

Constituições estrangeiras e nas brasileiras.

Depois de estudarmos a constitucionalização dos partidos políticos,

buscaremos definir a Constituição, classificá-Ia e verificar a sua relação com o

Poder Constituinte.

Em seguida, diante do entendimento de que o povo é titular do Poder

Constituinte, que a soberania é do povo, definiremos a democracia e

falaremos de seus valores fundamentais: a liberdade e a igualdade.

No segundo capítulo, faremos o entrelaçamento dos conceitos de

partidos políticos, de Constituição e de democracia. Abordaremos o sistema

de partidos políticos na ordem jurídica constitucional democrática,

confrontaremos os partidos políticos e a organização constitucional

democrática. Confirmaremos ou não a nossa hipótese.

Procuraremos comprovar a importância dos partidos políticos para a

consolidação democrática e analisaremos as regras sobre os partidos políticos

estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, normas estas que deverão ser

cumpridas.
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Passaremos para a análise da estrutura oligárquica dos partidos

líticos em Robert Michels e em Maurice Duverger. E falaremos da

democratização intrapartidária.

Ainda cuidaremos dos problemas relacionados aos programas

partidários a ao financiamento dos partidos políticos.

Falaremos do sistema pluripartidário e concluiremos o nosso trabalho.
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CAPÍTULO 1 - NOÇÕES BÁSICAS: DOS PARTIDOS POLÍTICOS,

DA CONSTITUIÇÃO E DA DEMOCRACIA

1.1. Dos partidos políticos

1.1.1. Origem

Como ensina Maurice Duverger, os partidos políticos surgiram, em seu

sentido moderno, a partir do século XIX , sendo precedidos pelas facções que

dividiam as velhas Repúblicas: os clãs que se agrupavam na Itália

renascentista, os clubes onde os deputados das assembléias revolucionárias se

agregavam e os comitês preparadores das eleições censitárias I.

Nas facções há preponderância do interesse privado; já nos partidos

políticos prevalece o interesse coletivo. As facções precederam ao estágio dos

partidos políticos. A vida política dos partidos deve ser superior à vida de seus

líderes. Os partidos deverão sobreviver à decadência ou à morte de seus

dirigentes.

Estamos a verificar que a facção coloca-se em
nível abaixo do partido político, não possuindo,
como este, organização estável, apoiada em um
sistema disciplinar para assegurar coesão e
unidade entre os seus membros, dirigentes, líderes
e filiados.

Podem, portanto, as facções evoluir,
transformando-se em partidos políticos, como
podem estes regredir à condição de facções 2.

I DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. Tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro:
Zahar, 1970, p. 19.
2 RIBEill.O, Fávila Direito Eleitoral, 5" ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 346.
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o autor francês associa a origem dos partidos políticos à ampliação do

sufrágio popular, ou seja, um maior número de cidadãos passou a ter direito

de votar nas eleições; associa também o nascimento dos partidos políticos à

ampliação das prerrogativas das assembléias parlamentares, favorecendo

assim o desenvolvimento da democracia. Com a ampliação das funções e

independência dos parlamentares, estes sentiram a necessidade de se

organizarem em grupos; e com a ampliação do sufrágio popular foi necessária

a criação de comitês eleitorais, para organizarem e coordenarem a vontade

popular, assim os partidos foram aparecendo como organizações políticas

indispensáveis. Portanto, os partidos políticos são produtos, como observou

Maurice Duverger', de uma vinculação permanente entre grupos

parlamentares e comitês eleitorais.

Em alguns países os grupos parlamentares foram primeiramente locais

e depois se transformaram em ideológicos. Por exemplo, na França, em 1789,

os deputados das províncias nos Estados-Gerais chegaram a Versalhes, onde

se acharam deslocados, então, deputados da mesma região começaram a se

encontrar para defenderem seus interesses locais, assim, perceberam que

tinham as mesmas opiniões não somente a respeito das questões locais, mas

também a respeito dos problemas fundamentais da política nacional. Com

isso, surge o "clube bretão", que não é um grupo parlamentar local, mas sim

um grupo parlamentar ideológico, formado por deputados de várias

províncias, esse clube posteriormente se transformou em Clube dos

Jacobinos, enquanto isso, um grupo parlamentar local se transforma em outra

facção, nascendo posteriormente o Clube dos Girondinos4.

3 DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. Tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro:
Zahar, 1970, p. 20.
4 Op. Cit., p. 20 e 21.
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"Anteriormente, as formações partidárias constituíam meras facções em

favor de uma situação ou força politica ...',5. E, segundo José Afonso da Silva,

o nascimento dos partidos políticos no Brasil não foi diferente, "...José

Bonifácio, em discurso na Constituinte do Império, referiu-se às facções de

então, formadas relativamente à Independência. Eram partidários da

Independência, separatistas e não separatistas...,,6. Os partidários da

Independência se dividiam em grupos: os corcundas, os monárquicos-

constitucionais, os republicanos e os federalistas. De acordo com a

Constituição de 1824, foi convocada a Assembléia Geral em 1826, as forças

em oposição resolveram se organizar em grupos e facções: "...os exaltados

(ou anarquistas, ou revolucionários, que, em verdade, eram o povo em luta

por suas reivindicações), os moderados (conservadores), depois, os

restauradores etc.:". Os exaltados, os revolucionários e os republicanos, entre

1834 a 1838, uniram-se e formaram o Partido Liberal. Enquanto isso, os

moderados e restauradores agruparam-se e formaram o Partido Conservador.

Os liberais representavam os interesses da burguesia, dos profissionais

liberais, enfim, os interesses da classe descompromissada com a escravidão e

com o feudalismo. Já os conservadores representavam os interesses dos

grandes fazendeiros, dos grandes agricultores. Com o passar do tempo, as

diferenças ideológicas entre os partidos desapareceram. Se os programas

partidários diferiam na teoria, na prática a diferença era inexistente.

Além dos parlamentares se agruparem por causa de fatores locais e

ideológicos, Maurice Duverger também faz referência a parlamentares que se

agrupam tendo em vista determinados interesses, como, por exemplo, a

5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, 61ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p.
340.
6 Op. Cit., p.340.
7 Op. cu., p.340.
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~ ei ão. Segundo O ilustre autor, "...certos grupos têm um caráter mais ou

eno nítido de sindicato de defesa parlamentar ..."g.

E como foi dito anteriormente, com a ampliação do sufrágio popular,

-e a necessidade de se formarem comitês eleitorais para o enquadramento

'"novos eleitores, ou seja, para adquirirem a confiança de novos eleitores no

: tido de dirigir a escolha de determinado candidato, senão os novos

'"eitores terminam votando nas "...elites sociais tradicionais ...,,9, ou seja, nos

...únicos candidatos que eles conhecem um pouco" 10.

E nas palavras do insigne autor francês:

o mecanismo exato da cnaçao dum comitê
eleitoral é dificil de ser descrito se quisermos ater-
nos aos princípios gerais, pois as circunstâncias
locais desempenham aqui papel preponderante.
Às vêzes, é o próprio candidato que agrupa em
tôrno de si alguns amigos fiéis com vista a
assegurar a sua eleição ou reeleição: o comitê
conserva então um caráter assaz artificial ...Muitas
vêzes, é uma associação preexistente que suscita a
criação de um comitê:... as 'sociedades de

'lb 1 .. 11pensamento ..., c u es popu ares..., JornaIs... .

Portanto, da vinculação permanente entre os grupos parlamentares e

comitês eleitorais nascem os partidos políticos modernos. Maurice Duverger

chama esses dois elementos de "células-máter" 12 .

DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. Tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro:
Zahar, 1970, p. 22.

Op. Cit., p. 23.
Op. Cit., p. 23.

11 Op. Cit., p. 24.
~ Op. Cit., p. 25.
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Maurice Duverger, com muito acerto, escreve que além dos partidos de

origem parlamentar e eleitoral existem também os partidos de origem externa.

Examinando a gênese dos partidos no quadro
eleitoral e parlamentar, já se observou a
intervenção de organismos externos nesse quadro:
sociedades de pensamento, clubes populares,
jornais, por exemplo. A distinção entre os
partidos de criação externa e os partidos de
criação eleitoral e parlamentar não é rigorosa: ela
caracteriza antes tendências gerais do que tipos
definidos, de forma que sua aplicação prática é às
vezes dificil. Em um número bastante grande de
casos, contudo, o conjunto de um partido é
essencialmente estabelecido por uma instituição
preexistente, cuja própria atividade se situa fora
das eleições e do parlamento: pode-se, ~ortanto,
falar adequadamente de criação exterior I .

Muitas vezes, os partidos políticos nascem de organizações externas,

que são organizações preexistentes à formação dos partidos. Alguns partidos

políticos por exemplo foram criados por sindicatos, uns por cooperativas

agrícolas e outros por grupos profissionais de camponeses.

Um caso típico de partido originado dos sindicatos é o Partido

Trabalhista Britânico 14.

Vários partidos socialistas foram criados por sindicatos. Maurice

Duverger" acentua que James Bryce muito corretamente apontou dois tipos

de partidos socialistas, um tipo é aquele criado pelos sindicatos (partidos

13 Op. Cit., p. 26.
14 Op. Cit., p. 27.
15 Op. Cit., p. 27.
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operários); e o outro, por parlamentares e intelectuais. O primeiro tipo é mais

realista e menos teórico que o segundo.

Também devem ser consideradas como associações externas criadoras

de partidos políticos: as sociedades de pensamento, as Igrejas, agrupamentos

de antigos combatentes, ligas, sociedades secretas e agrupamentos

clandestinos. As ligas, sociedades secretas e grupos clandestinos são

agrupamentos externos com fins políticos que não agem no área eleitoral e

parlamentar".

Existem algumas características básicas dos partidos de origem externa

que diferenciam estes dos partidos de origem eleitoral e parlamentar.

Geralmente, os partidos de criação externa são mais centralizados, coerentes e

disciplinados que os de origem eleitoral e parlamentar. Os primeiros possuem.

"...uma organização preexistente que une naturalmente tôdas as suas células

de base ...", os segundos não possuem. A influência do grupo parlamentar é

menor nos partidos de criação externa. Estes partidos políticos dão menos

importância à conquista de cadeiras nas assembléias, ou seja, à luta eleitoral e

parlamentar do que os partidos políticos de origem eleitoral e parlamentar'".

Geralmente, os partidos de criação eleitoral e parlamentar são mais

antigos que os partidos de criação externa. Até o século XIX, a maioria dos

partidos políticos eram de criação eleitoral e parlamentar'f 19.

16 Op. Cit., p. 29.
17 Op. Cit., p. 30-32.
18 Op. Cit., p. 33.
19 No Brasil atual os partidos políticos devem observar em sua criação a sistemática associativa, o que
importa que a sua formação se opere em forma ascendente, de baixo para cima, acompanhando a mesma
trajetória das entidades associativas em geral,
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1.1.2. Defmição

Alguns autores denominam o Estado de nossos dias de Estado dos

Partidos (parteinstaat). Os partidos políticos vêm sendo consagrados tanto nos

Estados democráticos, como nos Estados totalitários, tanto nos Estados

desenvolvidos, como nos Estados em desenvolvimento. O número das nações

que ainda não consagram os partidos políticos é bastante reduzido. Os

partidos políticos são imprescindíveis ao Estado contemporâneo, ao mesmo

modo que a diversidade flutuante das opiniões, diferindo dessa pelo caráter

duradouro, enquanto as opiniões são volúveis ou flutuantes.

Existem inúmeras definições de partido político, não sendo, portanto,

ponto pacífico a sua definição. Dentre os autores brasileiros que o definem

podemos destacar: Fávila Ribeiro, Paulo Bonavides, José Afonso da Silva,

Celso Ribeiro Bastos, Ivo Dantas, Pinto Ferreira, Luiz Luisi, Janice Helena

Ferreri, José Celso Melo Filho, Alaor Barbosa e Cláudia Leitão.

O professor Fávila Ribeiro escreve: "o partido político é um grupo

ocial de relevante amplitude destinado à arregimentação coletiva, em tomo

de idéias e de interesses, para levar seus membros a compartilharem do poder

decisório nas instâncias govemativas'f".

O professor Paulo Bonavides define partido político como "uma

organização de pessoas, que inspiradas por idéias ou movidas por interesses,

uscam tomar o poder, normalmente pelo emprego de meios legais, e nele

onservar-se para a realização dos fms propugnados?".

RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral, 5" ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 325.
BO AVIDES, Paulo. Ciência Política, 10' ed., reve atual. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 346.
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De acordo com o constitucionalista José Afonso da Silva, o partido

lítico se define como "uma forma de agremiação de um grupo social que se

opõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de

assumir o poder para realizar seu programa de governo ..,,22.

Celso Ribeiro Bastos afirma que partido político "trata-se de uma

ganização de pessoas reunidas em tomo de um mesmo programa político

om a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo ou, ao menos, de

uenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposição?".

Segundo Ivo Dantas, partido político "é o conjunto de cidadãos

pirados pelos mesmos princípios ideológicos, que tende, normalmente por

ias constitucionais, obter a confiança do corpo eleitoral, para através dela

chegar ao poder e determinar a linha de conduta a ser seguida pelo governo,

busca da realização dos ideais em que acredita=".

Entende Pinto Ferreira que o partido político é "uma associação de

ssoas que, tendo a mesma concepção de vida sobre a forma ideal da

iedade e do Estado, se congrega para a conquista do poder político a fim

realizar um determinado programa=".

Já, Luiz Luisi, inspirado pela definição de Goguel, diz que o partido

olitico "é um grupo social organizado, com o fim especial de participar da

ILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
990, p. 339.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 275.
-- DANT AS, Ivo. Dos Partidos Políticos. Revista Brasileira de Direito Eleitoral, Fortaleza, jul., 1994, p. 41.

FERREIRA, Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno, 5' ed., ampl. e atual. São Paulo:
• ista dos Tribunais, 1971, Tomo I, p.376.
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política, a fim de conquistar o poder, e nele conservar-se, para realizar as

. éiase os interesses de seus dirigentes e de seus membros'v".

Os partidos políticos, segundo Janice Ferreri, são "...associações de

. -íduos que representam uma comunidade e organizam-se por meio de

- éias comuns para ocupar, conservar ou simplesmente influir nas estruturas
poder estatal,,27.

De acordo com José Celso Melo Filho "os partidos políticos constituem

instrumentos de ação democrática, destinados a assegurar a autenticidade do

sistema representativo. Formam-se em decorrência do exercício concreto da

iberdade de associação consagrada no texto constitucional'v".

A definição dada por Alaor Barbosa é que "...partido político é uma

união de pessoas ligadas entre si por idéias políticas afins e que procuram,

diante uma ação proselitista, o poder, a fim de realizar os seus objetivos

líticos comuns=". Já Cláudia Leitão diz que "...0 partido político se

nstitui de um grupo de indivíduos, representantes de uma comunidade, que,

posse de seus direitos políticos, organizam-se de forma duradoura para a

secução de um programa político=".

O ilustre professor Paulo Bonavides antes de dar a sua definição de

.do político faz menção a alguns autores que procuraram elaborar a

LUISI, Luiz. Sobre partidos políticos, direito eleitoral e outros ensaios. Porto Alegre: Sulina, 1975, p.5.
:::-FERRERl, Janice Helena. Democracia e Partidos Políticos. In: GARCIA, Maria (coord)Democracia, hoje.
. modelo político para o Brasil. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1997, p.90 .
• .lELLO FILHO, José Celso de. Constituição Federal Anotada, 2' ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 418.
BARBOSA, Alaor. Partidos Políticos: aspectos do fenômeno. Revista de Informação legislativa, Brasília,

6, n. 103, 1989, p. 197.
LEITÃO, Claudia. A crise dos partidos políticos brasileiros ( os dilemas da representação política no

Intervencionista). Fortaleza: Gráfica Tiprogresso, 1989, p.67.
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definição em causa. Em 1770, ou seja, no século XVIII, Burke31 escreveu que

partido político é "um corpo de pessoas unidas para promover, mediante

esforço conjunto, o interesse nacional, com base em algum princípio especial,

ao redor do qual todos se acham de acordo". Já no século XIX, com Benjamin

Constant" e Bluntschli33 apareceram outras definições, o primeiro disse que

partido político "é uma reunião de homens que professam a mesma doutrina

política" e o segundo definiu partidos políticos como: " grupos livres na

sociedade, os quais mediante esforços e idéias básicas de teor político, da

mesma natureza ou intimamente aparentados, se acham dentro do Estado,

ligados para uma ação comum".

Paulo Bonavides'" citou também muitos autores que elaboraram uma

definição de partido político no século xx. Dentre eles destacamos apenas

alguns, para não nos estendermos muito. De acordo com Jellinek, os partidos,

"em sua essência, são grupos que, unidos por convicções comuns, dirigidos a

determinados fms estatais, buscam realizar esses fins". Max Weber entende os

partidos políticos como " ...organizações criadas de maneira voluntária, que

partem de uma propaganda livre e que necessariamente se renova, em

contraste com todas as entidades firmemente delimitadas por lei ou contrato".

Hans Kelsen definiu como " ...organizações que congregam homens da mesma

opinião para afiançar-lhes verdadeira influência na realização dos negócios

públicos". Paulo Bonavides considera a definição de Hasbach uma das mais

completas, ao dizer que partido político é "uma reunião de pessoas, com as

mesmas convicções e os mesmos propósitos políticos, e que intentam

apoderar-se do poder estatal para fins de atendimento de suas reivindicações".

31 Citado por Paulo Bonavides. Ciência Política, J O' ed. São Paulo: Malheiros, J 995, p.344.
32 Citado por Paulo Bonavides. Op. Cit., p. 344.
33 Citado por Paulo Bonavides. Op. Cit., p. 344.
34 Op. Cit., p. 344/348.
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E o francês Goguel afirma que "é um grupo organizado para participar na

vida política, com o objetivo da conquista total ou parcial do poder, a fim de

fazer prevalecer as idéias e os interesses de seus membros".

Além dos autores estrangeiros citados por Paulo Bonavides, ainda

queremos apontar Pablo Lucas Verdú, que oferece a seguinte definição de

partido político: "uma agrupação organizada, estável, que solicita apoio

social para sua ideologia e programas políticos a fim de disputar o poder e

participar na orientação política do Estado,,35.

Paulo Bonavides sintetizou as notas caracterizadoras de uma

organização partidária, acredita que sejam:

a) grupo social; b) um princípio de
organização; c) um acervo de idéias e princípios,
que inspiram a ação do partido; d) um interesse
básico em vista: a tomada do poder; e e) um
sentimento de conservação desse mesmo poder ou
de domínio do aparelho governativo quando este
lhes chega às mãos 36.

E com base nestes dados, entendemos que partido político é um grupo

de pessoas unidas pelas mesmas idéias e interesses, as quais se organizam

com o intuito de conquistar o poder, e nele conservarem-se, para realizar um

determinado programa de governo. São, portanto, os partidos políticos

35 " ... definimos al partido político como agrupación organizada, estable, que solicita apoyo social a su
ideología y programa políticos, para competir por el poder y participar en Ia orientación política dei
Estado" (VERDÚ, Pablo Lucas. Principios de Ciencia Política, 2" ed., rev. Madrid: Editorial Tecnos, 1974,
Tomo 1lI, p. 30). Também citado por Ivo Dantas. Dos Partidos Políticos. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral, Fortaleza, jul./1994, p.38 e por Janice Helena Ferreri. Democracia e Partidos Políticos.In:
GARCIA, Maria(coord.). Democracia, hoje. Um modelo político para o Brasil. São Paulo: Instituto
Brasileiro de Direito Constitucional, 1997, p. 90.
36 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, loa ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 346.
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imprescindíveis na luta política contemporânea, na difusão de idéias e são

destinados à arregimentação de adeptos permanentes ou eventuais.

1.1.3. A constitucionalização dos partidos políticos

Os partidos políticos passaram algum tempo para se institucionalizar e

obter espaço jurídico. Demoraram a obter acolhimento no direito positivo, não

só nas Constituições, como nas leis ordinárias. Eram ignorados pelas

Constituições e pelas leis.

Em toda parte, existiam como realidade fática, sociológica, mas não

como realidade jurídica, e a realidade sociológica dos partidos passou muito

tempo para ganhar conteúdo jurídico, para ganhar acolhimento constitucional

adequado. Existiam de fato, mas não de direito, o Estado demorou muito para

reconhecer a sua existência de direito. Existiam pára a sociologia, mas não

para o direito.

O Estado Liberal" foi antipartidário, o partido político era considerado

uma ameaça ao Estado. O Estado Liberal tinha aversão aos partidos. "O

crescimento do partido político, bem como sua importância pública

37 o Estado Liberal se preocupava com a liberdade dos indivíduos, o Estado era absenteísta, pois não devia
ofender os direitos e liberdades do individuo, ou seja, não devia intervir na ordem social ou na econômica, o
Estado tinha uma posição negativa. Nesta época havia uma pretensão de que o Estado se mantivesse distante
da vida social, religiosa e econômica dos indivíduos.

Foi dado ao Estado Liberal um mínimo de funções. Havia uma interferência mínima na vida social pelo
Estado, o individuo foi valorizado, pois foi dada uma importância maior para a liberdade humana. A idéia de
poder pessoal foi substituída pela idéia de poder legal.

Foi ignorada a natureza associativa do homem e sob o pretexto de valorização do indivíduo e proteção da
liberdade, o que se estabeleceu foi uma situação de privilégio para os economicamente mais fortes.

Havia uma supremacia da lei sobre os atos administrativos, ou seja, do Poder Legislativo sobre o Poder
Executivo.
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acompanham o crescimento da democracia mesma e suas instítuições't". E o

professor Paulo Bonavides ressalta que Rousseau, apesar de doutrinar sobre a

democracia, .por mais estranho que pareça, mostrou desafeto ao sistema

partídário ". Vários teóricos foram hostis aos partidos políticos. No entanto,

hoje, os partidos políticos são considerados essenciais à democracia.

David Hume declarou que:

Tanto se devem honrar e respeitar os
legisladores e fundadores de Estados entre os
homens, quanto se devem detestar e odiar os
fundadores de seitas e facções...E o que deve
tomar os fundadores de partidos ainda mais
odientos é a dificuldade de extirpar essas ervas
quando uma ez se enraízam em um Estado 40.

Para Hobbes "...dasfacçães nascem as revoltas e a guerra civil. Quando

oradores de igual valor estão envolvidos com opiniões e discursos contrários,

o vencido passa a odiar o vencedor juntamente com todos os que seguiam o
artid ,,41seu p o....

Já Aléxis de Tocqueville sustentou que "os partidos são um mal

necessário dos governos livres..." 42.

Outros teóricos defenderam os partidos políticos, Burke foi o precursor.

"...Em seus escritos se estampou pela vez primeira a compreensão do

38 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10' ed. reve atual. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 346.
39 Op. Cit., p. 346.
40 HUME, David. Ensaios Políticos. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo: IBRASA, 1963, p.77. Citado
também por Paulo Bonavides, Op, Cit., p. 347.
41 HOBBES, Thomas, De cive: elementos filosóficos a respeito do cidadão. Tradução de Ingeborg Soler.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1993, capo 10, p. 146. Citado também por Paulo Bonavides, Op. Cit., p. 347.
42 TOCQUEVllLE, Alexis de. Democracia na América. Tradução de João Miguel Pinto de Albuquerque.
São Paulo: Nacional, 1969, p.l 03. Citado também por Paulo Bonavides. Op.cit., p.348.
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brilhante destino político que o futuro reservara aos partidos políticos no seio

da ordem democrática?".

Bryce afirmou que "o espírito e a força dos partidos são tão necessários

ao funcionamento do governo quanto o vapor é à locomotiva", e Sait

sustentou que "sob o regime do sufrágio universal, os partidos são tão

inevitáveis quanto as ondas do oceano,,44.

Os partidos políticos passaram a ser reconhecidos juridicamente com o

advento do Estado Social". Somente a partir do século XX é que se deu a

inserção dos partidos políticos nas Constituições.

1.1.3.1. No direito estrangeiro

43 BaNAVIDES, Paulo. Ciência Política, 10' ed. rev. e atual. São PaulorMalheiros, 1995, p.350.
44 Citados por Paulo Bonavides. Op. Cit., p. 351.
4S a Estado Social é intervencionista, pois passa a intervir na ordem social e econômica, mesmo com a
manutenção da iniciativa privada, a intervenção econômica passou a fazer parte das funções do Estado.
Diferentemente do Estado Liberal, tem uma preocupação maior com a igualdade do que com a liberdade. a
Estado começou a atuar nas mais variadas esferas da vida privada. Foi chamado de Estado de Serviço.

a Estado Social assumiu o encargo de prestar os serviços fundamentais aos indivíduos, e para isso houve
uma ampliação da sua esfera de ação.

No Estado Liberal o individualismo imperava no aspecto jurídico, econômico, político e filosófico, e com
a consolidação do Estado Social verificou-se a socialização, e esta é entendida como a substituição desse
individualismo prevalecente do Estado Liberal pela preocupação com o interesse público, com o bem
comum. No Estado Social passou a se reconhecer e proteger além dos direitos individuais, os direitos sociais
e econômicos.

a aumento de funções a cargo do Estado, a transformação do Estado em Estado prestador de serviços
provocou o fortalecimento do Poder Executivo, pois passou a ser necessária uma legislação extraparlamentar,
o Executivo passou a emanar atos de natureza normativa, passou a elaborar normas jurídicas. a Poder
Executivo deixou de ser mero executor das normas emanadas do Poder Legislativo e passou a editar normas,
como por exemplo passou a editar decretos-leis, leis delegadas, regulamentos, passou a emitir circulares e
portarias e ser autor de projetos de lei. a Executivo passou a ter ampla função normativa. Passou também a
ser eleito diretamente pelo povo e daí não se justificaria continuar havendo uma supremacia do Legislativo
sobre o Executivo.

a Legislativo já não é mais o único Poder elaborador de normas, houve uma revisão do princípio da
separação dos poderes, pois um grande número de atividades que passaram a ser exercidas pelo Estado
concentrou-se no Poder Executivo que, para agir, não podia ficar na dependência do complexo e demorado
procedimento legislativo.

E por conseqüência a idéia de lei passa a abranger também os atos normativos emanados do Poder
Executivo, pois houve uma evolução na idéia de lei.
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Na Inglaterra, os partidos políticos têm fundamental importância,

apesar dos mesmos não provirem de disposições legais, como aliás, é comum

em todo o sistema inglês, pela influência seguida em sua origem no common

law. Nunca apareceram em atos do Parlamento ou em decisões judiciais.

A Constituição Federal dos Estados Unidos não mencionou os partidos

políticos, estes só foram disciplinados em algumas Constituições Estaduais,

onde é observada a preocupação de transformá-los em órgãos do governo. Os

Tribunais americanos têm reconhecido a existência dos partidos políticos.

Parece que a Constituição de Weimar foi a primeira a fazer referência

aos partidos políticos. Serviu de inspiração ao art. 24 da Constituição

Portuguesa de 193346
, a qual estabelecia que "os funcionários públicos estão

ao serviço da coletividade e não de qualquer partido ou organização de

interesses particulares, incumbindo-lhes acatar e fazer respeitar a autoridade

do Estado".

A Constituição da República Italiana, de 2 de dezembro de 1947,

enquadrou juridicamente os partidos políticos em eu art. 9: <Todos os

cidadãos têm direito de se associar livremente a partido para concorrerem

democraticamente para determinarem a política nacional 47.

A Lei Fundamental de Bonn48 de 1949 em seu art. 21 estabelece:

46 CAETANO, Marcelo. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1977, v. 1, pAS8.
47 Art 49: " Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere com metodo
democratico a detemúnare Ia politica nazionale".
48 Há que ressaltar a peculiaridade da "Lei Fundamental de Bonn" de não ter sido criação emanada da própria
coletividade alemã, sendo imposta pelos povos vencedores da guerra travada em combate ao totalitarismo
nazista, fascista e nipônico.
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"1) Os partidos políticos participam na formação da vontade política do

povo. A sua fundação é livre. A sua organização interna tem de corresponder

aos princípios democráticos. Deverão prestar contas publicamente da

procedência dos seus recursos.

2) Os partidos que pelos seus objetivos ou pelas atitudes dos seus

adeptos tentarem prejudicar ou eliminar a ordem fundamental democrática e

livre, ou pôr em perigo a existência da República Federal da Alemanha, são

inconstitucionais. Cabe ao Tribunal Constitucional Federal decidir sobre

questões de inconstitucionalidade.

3) As particularidades são regulamentadas por leis federai '

Com toda proficiência, o Professor Paulo Bonavides ressalta que a

proibição de partidos que se voltem contra a ordem democrática não era uma

novidade, como dizem alguns teóricos estrangeiros, pois a medida já estava

prevista na Constituição brasileira de 194649.

O art. 4° da Constituição Francesa de 1958 determina que: "Os

partidos e agrupamentos políticos concorrem para a expressão do sufrágio.

Formam-se e exercem sua atividade livremente. Devem respeitar os princípios

da soberania nacional e da democracia'f".

Em Portugal, a Constituição de 1976 afirma em seu art. 117 que:

49 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10' ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1995, p.357.
50 Art. 4°: "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. TIsse fonnent et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de Ia souvererainneté national e et de Ia
démocratie".



30

"1) Os partidos políticos participam nos órgãos baseados no sufrágio

universal e directo, de acordo com a sua representatividade democrática.

2) É reconhecido às minorias o direito de oposição democrática, nos

termos da Constituição".

A Lei Suprema da Espanha de 1978 afirma em seu art. 6°:

"Os partidos políticos expressam o pluralismo político, concorrem para

a formação e a manifestação da vontade popular e são instrumentos

fundamentais de participação política. Sua criação e o exercício de suas

atividades são livres dentro do respeito à Constituição e à lei. Sua estrutura

interna e funcionamento deverão ser democráticos"sl.

Segundo o professor Paulo Bonavides, na América Latina, a Carta

Magna do Uruguai de 1952 se destacou ao incorporar os partidos políticos

diretamente no sistema de governo" ...fixando uma participação proporcional

dos partidos no colegiado que rege o País"S2.

1.1.3.2. No direito brasileiro

Os partidos políticos foram ignorados pelas Constituições brasileiras

mais antigas, ou seja, pelas Constituições do Império. A Constituição Federal

51 Art. 60
" Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurrem a Ia formación y manifestación

de Ia voluntad popular y son instrumento para Ia participación política. Su creación y elejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a Ia Constitución y a Ia ley. Su estructura interna y funcionarniento
debarán ser democráticos".
52 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10" ed. rev. e atua1. São Paulo: Malheiros, 1995, p.357.
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de 1934 num sentido negativo fez breve referência aos partidos políticos no

inciso 9° do art. 170, que assim estabelecia: "o funcionário que se valer da sua

autoridade em favor de Partido Político, ou exercer pressão partidária sobre os

seus subordinados, será punido com a perda do cargo, quando provado o

abuso, em processo judiciário". Contudo, já haviam sido reconhecidos pela

legislação infraconstitucional, pelo Código Eleitoral de 24 de fevereiro de

1932 nos arts. 99 e 100, antes de serem reconhecidos indiretamente pela

Constituição de 1934. O Código Eleitoral instituiu a representação

proporcional, o voto secreto e a Justiça Eleitoral. A Carta de 1934, de duração

efêmera, manteve os partidos estaduais.

Esta Constituição inseriu os partidos políticos no Título Vil, que tratava

"Dos Funcionários Públicos".

Com o advento da ditadura, a Constituição de 1937 extinguiu os

partidos políticos, o texto constitucional foi inspirado no fascismo que

acompanhou o nazismo alemão 53. Houve a redemocratização do país e o

advento da Constituição de 18 de setembro de 1946, que colocou os partidos

políticos no Título IV, Capítulo II, "Dos Direitos e das Garantias Individuais",

essa Carta fez referência aos partidos políticos diversas vezes (arts. 40,

parágrafo único; 48, § 1°; 119; 134 e 141, §13). A Lei Maior deu tratamento

especial, valorizou os partidos políticos e estabeleceu a novidade de que o

partido político era nacional. Foi esta Carta que deu o maior passo rumo à

democracia partidária.

53 Suprimindo-se no período político indicado, o caráter pluralista da ordem política, prevalecendo
compulsivamente, regime ditatorial, decolando em alguns pontos do nazismo e fascismo, demonstrando
claramente as inclinações totalitárias, sempre muito afagadas pelos governantes de 1937-1945.
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o art. 40 tratou da representação proporcional dos partidos nacionais na

constituição das comissões. Art 40: "A cada uma das câmaras compete dispor,

em Regimento Interno, sobre sua organização, polícia, criação e provimentos

de cargos. Parágrafo único: Na constituição das Comissões, assegurar-se-á,

tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos nacionais

que participem de respectiva Câmara".

No art. 48, § 10 estava disposto que: "A infração do disposto neste

artigo, ou a falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses

consecutivos, importa perda do mandato, declarada pela Câmara a que

pertença o Deputado ou Senador, mediante provocação de qualquer dos seus

membros ou representação documentada do Partido Político ou do Procurador

Geral da República".

Art 119: "A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais

Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se: I - o registro e a

cassação de registro dos partidos políticos"; VIII: "o conhecimento de

reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos Partidos Políticos,

quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos" .

Art. 134: "O sufrágio é universal e direto, o voto secreto; e fica

assegurada a representação proporcional dos Partidos Políticos nacionais, na

forma que a lei estabelecer". O art. 141 tratou de impor limites à ação e ao

programa dos partidos políticos, estava disposto no art. 141, § 13 que: "É

vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer Partido

Político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime

democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos
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fundamentais do homem". Foi com base nessa regra que se reclamou o

cancelamento do registro do Partido Comunista.

Com a Constituição de 24 de janeiro de 1967, os partidos políticos

foram disciplinados em capítulo próprio, pela primeira vez foi aberto um

capítulo "Dos Partidos Políticos". A Carta Magna estabelecia em seu art. 149

que:

"A organização, o funcionamento e a extinção dos Partidos Políticos

serão regulados em lei federal, observados os seguintes princípios:

I- regime representativo e democrático, baseado na pluralidade de

Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem;

I1- personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos'

III- atuação permanente, dentro de programa aprovado pelo Tribunal

Superior Eleitoral, e sem vinculação, de qualquer natureza, com a

ação de Governos, entidades ou Partidos estrangeiros;

IV- fiscalização financeira;

V-disciplina partidária;

VI- âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos

Diretórios locais;

VII- exigências de dez por cento do eleitorado que haja votado na última

eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em dois

terços dos Estados, com o mínimo de sete por cento em cada um

deles, bem assim dez por cento de Deputados, em, pelo menos, um

terço dos Estados, e dez por cento de Senadores;

VIII - proibição de coligações partidárias'r".

54 Alguns desses princípios ainda são essenciais para organizações partidárias.
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A Emenda n" 155,de 17 de outubro de 1969, também disciplinou os

partidos políticos em capítulo próprio. Fez algumas modificações frente à

Constituição de 1967 em relação à criação de novos partidos e fidelidade

partidária. Disciplinava em seu art. 152, Vil: a "exigência de cinco por cento

do eleitorado que haja votado na última eleição geral para a Câmara dos

Deputados, distribuídos, pelo menos, em sete Estados, com o mínimo de sete

por cento em cada um deles,,56.

No art. 152, parágrafo único estava disciplinado que: "Perderá o

mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembléias

Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitudes ou pelo voto, se

opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção

partidária ou deixar o Partido sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato

será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação do Partido,

assegurado o direito de ampla defesa". Portanto, estava previsto que os

mandatos parlamentares poderiam ser perdidos em duas hipóteses, caso o

parlamentar se opusesse às diretrizes estabelecidas pela direção partidária e

caso o parlamentar abandonasse o partido sob cuja legenda fora eleito.

A perda do mandato parlamentar resultaria de processo perante a

Justiça Eleitoral, no qual estaria assegurada a ampla defesa.

A atual Constituição Federal também disciplinou os partidos políticos

em capítulo próprio. Mais adiante estudaremos o disciplinamento dado pelo

texto constitucional de 1988 aos partidos políticos.

55 Foi emendada várias vezes.
56 Diferentemente da Carta de 1967 que era mais rigorosa quanto às condições para a criação de partidos,
disciplinava no art. 149, VII a " exigência de dez por cento do eleitorado que haja votado na última eleição
geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em dois terços dos Estados, com o mínimo de sete por cento
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1.2. Da Constituição

1.2.1. Defmição

Em sentido genérico, a palavra Constituição significa o ato de

constituir, organizar, formar, estabelecer, pelo qual se organiza qualquer

coisa. Expressa a organização, a maneira de ser de algo.

Mas, juridicamente falando, a Constituição é a lei fundamental e

suprema de um Estado, é o conjunto de normas jurídicas superiores a todas as

outras, o qual disciplina a estrutura e a organização do Estado, define a forma

de governo, fixa as regras de acesso ao poder e exercício deste e a

competência dos órgãos do Poder Público, declara os direitos fundamentais e

estabelece as suas garantias".

1.2.2. Classificação das Constituições

Os doutrinadores classificam as Constituições de diversos modos, ou

seja, adotam diversas classificações. Dentre estas, adotamos a seguinte:

1.2.2.1. Quanto ao conteúdo: materiais e formais

em cada wn deles, bem assim dez por cento de Deputados, em, pelo menos, um terço dos Estados, e dez por
cento de Senadores".
57 As Constituições com o sentido que hoje lhes damos somente surgiram no século XVIII.
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A Constituição material é o conjunto de regras que se referem, por

exemplo, à forma do Estado e do governo, à organização do poder, à

competência dos órgãos estatais, aos direitos individuais e sociais, enfim, é o

conjunto das regras materialmente constitucionais, estejam inseridas ou não

na Constituição escrita.

A Constituição formal é o conjunto das regras produzidas pelo Poder

Constituinte, é a Constituição escrita. As regras jurídicas que não se referem à

matéria essencialmente constitucional, ou seja, que não são de natureza

constitucional inseridas na Constituição, são constitucionais somente sob o

aspecto formal.

1.2.2.2. Quanto à forma: escritas e não escritas

Escritas são aquelas cujas regras são colo adas em documento escrito;

são as promulgadas pelo órgão competente. s regras sobre estrutura do

Estado, organização e exercício dos poderes e direitos fundamentais são

escritas em documento formal.

Não-escritas são aquelas cujas normas não são postas em documento

escrito; são as baseadas nas tradições, nos costumes, portanto, também

chamadas de costumeiras. A Constituição da Inglaterra é exemplo de

Constituição costumeira e a Constituição brasileira de 1988 é exemplo de

escrita.
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No entanto, não há uma Constituição escrita pura e não há uma

Constituição puramente costumeira. Existem Constituições escritas que são

complementadas pelos costumes e Constituições costumeiras que apresentam

parte escrita.

1.2.2.3. Quanto à sistemática: codificadas e não codificadas

As Constituições escritas classificam-se em codificadas e legais ou não

codificadas. São codificadas quando se expressam num texto único, as regras

estão contidas num só documento escrito, " ...com os seus princípios e

disposições sistematicamente ordenados e articulados em títulos, capítulos e

seções, formando em geral um único corpo de lei"s8. Já as legais ou não

codificadas são as espalhadas em diversos documentos, dispersando-se em

diferentes textos. Exemplo de Constituição escrita codificada é a brasileira de

1988, e de Constituição escrita legal é a francesa de 1875.

1.2.2.4. Quanto ao modo de elaboração: dogmáticas e históricas

As Constituições dogmáticas são Constituições escritas, sendo

organizadas e sistematizadas por órgão constituinte a partir de dogmas ou

princípios fundamentais. Enquanto as constituições históricas são

constituições não escritas ou costumeiras; são produto de lenta evolução dos

ss BONA VIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 7' ed., rev, atual. e ampl. São Paulo: Malheiros,
1997, p. 70-71.
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fatos e das tradições, resultam de lento processo histórico. Exemplo de

Constituição histórica é a inglesa, e de dogmática é a do Brasil de 1988.

1.2.2.5. Quanto à estabilidade: rígidas, flexíveis e semi-rígidas

As Constituições rígidas são as que só podem ser alteradas mediante

procedimento especial, modificando-se por processo mais complexo do que o

previsto para a elaboração de leis ordinárias. A nossa 'atual Constituição

Federal é exemplo de Constituição rígida.

As Constituições flexíveis são aquelas que podem ser modificadas pelo

mesmo processo previsto para a formação ou revogação de leis ordinárias. A

Constituição da Inglaterra é flexível.

Nem toda Constituição escrita é rígida e nem toda Constituição

costumeira é flexível. A Constituição do Reino Italiano de 1848 é escrita e

flexível. Existiam costumes rígidos na Constituição não escrita da França

anterior a 178959.

As Constituições que em parte são rígidas e em outra são flexíveis

chamam-se de semi-rígidas. Algumas regras podem ser alteradas pelo

processo legislativo ordinário e outras somente mediante procedimento

especial, como a Constituição brasileira de 1824.

Nesse sentido: Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional, 7' ed.., rev., atual. e ampl. São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 66, José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1990, p. 42, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Curso de Direito Constitucional, 24' ed. São
Paulo:Saraiva, 1997, p. 13-14 e Rosah Russomano. Curso de Direito Constitucional, S' ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1997, p.19.
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1.2.2.6. Quanto à origem: democráticas e outorgadas

As Constituições são democráticas ou populares quando provenientes

de órgão constituinte formado de representantes do povo que são eleitos com

a finalidade de elaborar a Carta Magna. As constituições são outorgadas

quando o povo não participa de sua elaboração, quando são impostas pelo

govemante. As Constituições do Brasil de 1891, 1934, 1946 e 1988 são

democráticas, já as de 1824, 1937, 1967 e 1969 são outorgadas.

1.2.3. Constituição e Poder Constituinte

A Constituição é obra do Poder Constituinte. A doutrina do Poder

Constituinte foi formulada por Sieyês'" que entende ser a nação a titular deste

poder. Atualmente o entendimento dominante é de que a soberania é do povo,

portanto, o povo é titular do Poder Constituinte, este poder pertence ao povo.

Portanto, num regime democrático a Constituição deve ser elaborada pelo
povo 61 62.

Diante da inviabilidade de o povo elaborar diretamente a sua Lei

Suprema escolhe representantes para esse fim. E a Assembléia Constituinte é

órgão constituído de representantes do povo destinado a editar a Carta

Constitucional. O Poder Constituinte, portanto, é geralmente exercido pela

60 Emmanuel Sieyês é autor do livro ou panfleto Qu 'est-ce que le Tiers État? ( O que é o Terceiro Estado?)
onde afirma que a Constituição é fruto do Poder Constituinte.
61 Pelo menos deveria a Constituição receber o referendo do povo, tal como ocorreu com a Constituição da
República Francesa, De Gaulle.
62 Na elaboração da Constituição norte-americana o povo não foi ouvido. Não teve direta participação.
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Assembléia Nacional Constituinte que em nome do povo estabelece uma

C .. - 63onsntuição .

A Constituição é a Lei Suprema, encontra-se no patamar mais elevado

de um ordenamento jurídico. É fundamento de validade das demais normas do

sistema jurídico, todas as leis infraconstitucionais somente terão validade se

compatíveis com a Lei Superior. Aquelas são subordinadas e não podem

conflitar com esta, se contrárias, se incompatíveis, são inválidas. A

supremacia da Constituição decorre de sua rigidez e de sua origem. É superior

porque é rígida, ou seja, só pode ser alterada por processo mais dificil que as

demais normas do ordenamento jurídico?". E porque é elaborada pelo Poder

Constituinte que constitui todos os outros poderes.

o Poder Constituinte classifica-se em originário e derivado ou

instituído. O Poder Constituinte originário tanto elabora a primeira

Constituição de um novo Estado, como edita a Constituição nova que

substitui a anterior, ele é o poder que estabelece as regras constitucionais, a

organização jurídica fundamental. Desta forma, quando anteriormente

tratamos simplesmente de Poder Constituinte fazíamos referência ao

originário.

O Poder Constituinte originário é inicial, autônomo e incondicionado. É

inicial porque é fonte dos demais poderes, ou seja, não se funda em nenhum

outro poder e os demais poderes dele se originam.

63 Existem Constituições que não foram elaboradas pela Assembléia Constituinte, mas foram estabelecidas
~la outorga.

4 Se a Constituição for flexivel não é Lei Suprema. Estará no mesmo patamar das demais, poderá ser
modificada pelo mesmo processo que estas.
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É autônomo porque não está limitado pelo direito positivo, não sofre

limitações, não precisa respeitar os limites do direito positi o anterior, mas

para os jusnaturalistas está sujeito às limitações do direito natural.

É incondicionado porque para se manifestar não está sujeito a fórmulas

preestabelecidas.

o Poder Constituinte derivado ou instituído se ongma do Poder

Constituinte originário e está fixado na própria Constituição. Diferentemente

deste é derivado, subordinado e condicionado.

É derivado porque constituído pelo Poder Constituint originário,

porque é proveniente de outro; subordinado porque e á limitado pelas regras

constitucionais, está subordinado aos limites expressos e implícitos da

Constituição, e condicionado porque só pode agir conforme as regras, as

condições previamente estabelecidas.

Existem duas espécies de Poder Constituinte derivado: o reformador e o

decorrente. O reformador está previsto pela Constituição e tem a competência

para modificá-Ia, emendá-Ia, segundo o que a mesma determina, adaptando o

texto constitucional a novas necessidades. No Brasil, é exercido pelo

Congresso Nacional. O decorrente é exercido nos Estados Federais pelos

Estados-Membros, por meio de suas assembléias estaduais, não tem

competência para reformar a Constituição Federal, mas para institucionalizar

coletividades qualificadas de Estados.
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1.3. Da democracia

1.3.1. Defmição

Aristóteles, em A Política, classificou as formas de go erno em: formas

puras e formas impuras. As formas puras são a monarquia (governo de um só

visando ao interesse geral) a aristocracia (governo de poucos visando ao

interesse geral) e a república (governo de muitos visando ao inter e geral).

As formas impuras são a tirania (governo de um só visando ao interesse

próprio), oligarquia (governo de poucos visando aos seus próprio intere es)

e a democracia (governo de muitos visando aos seus próprios inter 65

A palavra democracia (vem de demos, povo e Kratia, go 'erno em

origem grega e tem sido conceituada de várias maneiras desde a Antiz - - ade.

Hoje a democracia já não tem mais o mesmo significado q na

Antigüidade, o entendimento sobre povo na Modemidade não é o da

Antigüidade.

o estadista inglês Winston Churchill'" exprimia ironicamente que: "A

democracia é a pior de todas as formas imagináveis de governo, com exceção

de todas as demais que já se experimentaram".

o professor Paulo Bonavides ao tratar da democracia afirma que é a

"...melhor e mais sábia forma de organização do poder, conhecida na história

65 ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Roberto Leal Ferreira, 2' ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998,
Livro ID, p. 103-194.
66 Citado por Paulo Bonavides, Ciência Política, 10"ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 266.
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política e social de todas as civilizações't'", E por isso, hoje, todos os povos e

todos os governos declaram-se democráticos, apesar de em muitos casos

serem falsas as assertivas, pois muito dificilmente um povo, um governo

deixaria de qualificar-se democrático. No entanto, existem várias modos de

entender a democracia, geralmente o termo é usado acompanhado de um

adjetivo, de um qualificativo.

o conceito de democracia é relativo e ambíguo, não é um conceito

estático, pois pode variar, em razão do tempo e do ambiente, de acordo com a

época e com o progresso científico. E Paulo Bonavides muito acertadamente

afirma que: "...raros termos de ciência política vêm sendo objeto de tão

freqüentes abusos e distorções quanto a democracia't'".

Existem vários entendimentos doutrinários sobre o que seja democracia

devido aos diversos modos que se apresenta, a democracia moderna difere da

democracia da Antigüidade, dentre eles destacamos o de Lincoln69 "governo

do povo, pelo povo e para o povo". O povo é fonte de todo o poder, ou seja, o

poder emana do povo; o poder será exercido pelo povo, ou seja, será exercido

pelo seu consentimento direto ou indireto e em seu próprio beneficio, para seu

próprio bem.

1.3.2. Valores da liberdade e da igualdade

67 Op. Cit., p.266.
68 Op. Cit., p.267.
69 Citado por vários autores, dentre eles: Paulo Bonavides. Op. Cit., p. 267 e José Afonso da Silva. Curso
de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 111.
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A liberdade e a igualdade são os valores fundamentais da democracia,

são inerentes à democracia. Bobbio entende que: "...0 homem como

pessoa ...deve ser, enquanto indivíduo em sua singularidade, livre; enquanto

ser social, deve estar com os demais indivíduos numa relação de igualdade't'',

O valor da liberdade é para o homem enquanto indivíduo e o valor da

igualdade é para o homem enquanto ser social. Uma sociedade democrática é

aquela em que os indivíduos são livres e iguais ou são pelo menos mais livres

e iguais do que em outra forma de conviver". E de acordo com o

constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho:

...Ambos esses valores porém, ao mesmo
tempo que se atraem, se repelem.

Não pode ha er liberdade para todos, sem
igualdade para todos. Onde todo homem é livre,
óbvia e necessariamente todo ser humano é igual
a outro ser humano ... A liberdade exige, pois, que
não haja privilégios de nascimento, seja de origem
social, seja de raça, seja de sexo.

Mas, como os homens não são igualmente
dotados de engenho e indústria, a liberdade tende
a sufocar a igualdade de direitos, criando a
diversidade de condições. E toda tentativa de
estabelecer a igualdade de condições repercute em
cerceamento da liberdade 72.

A procura da liberdade termina criando desigualdades, assim como, a

procura da igualdade acaba restringindo a liberdade.

Kelsen considerou a liberdade como essencial à democracia, sem,

contudo, negar a importância da igualdade como essencial para a

70 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1996, p. 07.
71 Op, Cit., p.08.
72 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Democracia possível, 53 ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 03.
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consolidação democrática, no entanto, para este a igualdade é decorrência da

liberdade. Outros doutrinadores, como Schmitt, contrariamente, dão maior

importância à igualdade do que à liberdade'".

Conforme seja relevante a liberdade ou seja relevante a igualdade,

distingue-se a democracia liberal da democracia igualitária

Na democracia liberal há o predomínio da liberdade sobre a igualdade,

há a opção pela liberdade, embora a igualdade não tenha sido eliminada. No

liberalismo os cidadãos são " ...iguais nos direitos de liberdade 7 .

As primeiras declarações de direitos, na época das r voluções francesa

e americana, preocuparam-se com a liberdade indiv idual, com a ampliação e

defesa da autonomia individual. Então, a liberdade é baseada em direitos

pessoais e não é apenas participação no governo.

Nessa época, a igualdade não foi esquecida, ficando porém restrita à

esfera juridica. Através do princípio da igualdade foram eliminadas antigas

vantagens, os privilégios feudais. Mas só interessava a igualdade perante a lei,

a igualdade de direito. A igualdade limitava-se a aspectos formais. Como

ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho: " ...Mesmo porque, já se pressentia,

qualquer tentativa de igualização das condições de vida acarreta restrições à

autonomia individual que acima de tudo se queria instaurar" 75.

73 RUSSOMANO, Rosah. Curso de Direito Constitucional, sa ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1997,
p.ll!.
74 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1996, p. 41.
75 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 243 ed. São Paulo: Saraiva, 1997,
p.98.
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Com o passar do tempo, a igualdade meramente jurídica se toma

insuficiente, dando causa ao surgimento da democracia marxista em oposição

à democracia liberal.

Com o advento dessa concepção, a igualdade não fi aria mais restrita

ao âmbito jurídico, dilatando-se à órbita econômica. A igualdade que interessa

é a "...igualdade no modo e nas condições de vida ...,,76. igualdade passa a

ter maior importância que a liberdade. "...A luta pela demo racia é a luta pela

igual satisfação de todas as necessidades de todos os homens -. E a liberdade

não é negada, mas é reduzida "...à participação, não s re onhecendo ao

indivíduo uma esfera de autonomia posta fora do alcance do -nn..o~.,....

A democracia moderna, embora não ja propnamente a eraçao

dialética, na qual a tese é a democra ia li e a anntese a democracia

marxista, procura harmonizar os dois alore: a li dade e a igualdade. A

moderna democracia é chamada de demo rovidencialista ou social.

Entre a doutrina liberal e a doutrina marxista em doutrinas políticas na

tentativa de conciliar os dois valores.

ela predomina o alor liberdade, pois insiste
em salvaguardar uma larga esfera para a
autonomia individual. Todavia, reconhece essa
democracia que a liberdade de todos só pode ser
obtida pela ação do Estado. Mais ainda, que a
liberdade é mera aparência se não precedida por
igualização das oportunidades, decorrente de se
garantirem a todos as condições mínimas de vida
e de expansão da personalidade. Isso porque a
liberdade humana é condicionada pelo meio

76 Op. Cit., p. 98.
77 Op. Cit., p. 98.
78 Op. Cit., p. 99.
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econômico-social. Daí a intervenção do Estado
nos domínios econômico e social 79.

A democracia social assegura a liberdade e a igualdade, enriquecendo-

se então com a "liberdade-participação", a "liberdade-autonomia" e a

"isonomia com a igualdade de oportunidades'f", ela sao assegurados os

direitos políticos, individuais, econômicos e sociais. Os direitos econômicos e

sociais passaram a ser acolhidos sem negar os direitos tradi ionais, os direitos

individuais. A igualdade consubstanciada é também igualdad real, igualdade

de fato e não a meramente de direito, a jurídica, a igualdad também é

visualizada nos campos social e econômico, além do jurídico.

79 Op. Cit., p. 99.
80 Op. Cit., p. 99.
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CAPÍTULO 2 - O SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS A ORDEM

JURÍDICA CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA

2.1. A importância dos partidos políticos para a consolidação

democrática

Existem três tipos básicos de democracia: democracia direta,

democracia indireta e democracia semi-direta. A Constituição Brasileira de

1988 adotou a democracia semi-direta, embora apenas em caráter semântico,

sem dar exeqüibilidade aos instrumentos diretos consagrados em se texto 81.

A democracia direta foi praticada na Antigüidade nas .dade -estado82

da sociedade grega e em Roma. A democracia direta é aquela exercida

imediatamente pelo povo, que exerce direta e imediatamente o poder político.

O cidadão exerce as funções do Estado, ou seja, ele próprio exerce as

atividades executiva, legislativa e judiciária em as embléia e assim era tido

como livre ao participar dos negócios do Estado. decisões fundamentais

eram tomadas diretamente pelos cidadãos que se reuniam em praça pública

para deliberar, reuniam-se no Ágora, os cidadão determinavam as decisões

políticas fundamentais, sem haver nenhum intermediário.

Nas democracias antigas o número de cidadãos com direitos políticos

era restrito, porque os escravos e os estrangeiro não eram cidadãos e estavam

li Com os avanços da tecnologia os institutos da democracia semi-direta previstos na Constituição Federal
de 1988 poderiam ser efetivados, assim estaria sendo assegurada a efetiva participação do povo no processo
político.
112 Giovanni Sartori fala de cidade-comunidade e não de cidade-estado e ressalta que naquela época era
praticada uma democracia sem Estado, a democracia dispensava o Estado.( Teoria Democrática. Tradução de
Francisco M da Rocha Filho e Oswaldo Blois. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965, p. 267).
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excluídos de qualquer participação política. O sufrágio não era universal, não

existia igualdade política e nem igualdade civil, poucos eram aceitos às

assembléias. Era exigida dos cidadãos total dedicação ao serviço público,

entregando-se completamente ao Estado para um total de otamento à política.

Os cidadãos viviam à custa do trabalho escravo, não exerciam uma atividade

específica e assim podiam se dedicar ao serviço público.

Na democracia antiga a liberdade era apenas de al ou melhor de

poucos, pois a maior parte não era livre, era escrava rdade dizia

respeito à participação dos cidadãos nos negócios público e . ilégio de

uma minoria. Assim, alguns autores entendem que na Gré

"aristocracia democrática" e não uma democracia, o co o uma

"democracia minoritária". A liberdade era a liberdade do cidadão'"

O cidadão não fazia distinção entre esfera públi e esfera privada, "...a

experiência grega da liberdade política não va, e não poderia

significar, uma liberdade individual baseada em dir i os pessoais ...,,84. Aquela

democracia não tinha respeito ao indivíduo como p oa, não protegia a sua

liberdade como pessoa, mas apenas como cidadão do Estado. "...A polis é

soberana no sentido em que os indivíduos que a compõem a ela estão

inteiramente subordinados ...,,85.

Com o passar do tempo a democra ia' tomou-se impossível, hoje

é impraticável devido à grande extensão terri orial dos Estados, à densidade

demográfica e à complexidade dos assunto- nao viabilizando a reunião de

muitos cidadãos para que apreciem matérias omple as e adotem as decisões

83 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10"ed. rev. e atual - Paulo: Malheiros, 1995, p.268-272.
84 SARTORI, Giovanni. Teoria Democrática. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965, p. 275.
85 Op. Cit., p. 277.
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fundamentais. Os assuntos governamentais aumentaram e se tomaram

complexos, portanto, fazendo-se necessário fossem tratados por pessoas

especializadas, devido à incapacidade da maioria. Os indivíduos passaram a

desenvolver atividades específicas e com isso passaram a não ter mais tempo

para se dedicarem totalmente ao Estado. "...Em suma, quando territórios

vastos e nações inteiras estão envolvidos, a democracia direta toma-se uma
c.' I" li ,,86rormu a mso ta... .

Para o professor Paulo Bonavides'", na democracia antiga o homem era

totalmente político, mas hoje deixou de ser "integralmente político" para ser

"acessoriamente político", ser parcialmente político, passou a ser "homem

econômico e político". Deixou de se preocupar e de se dedicar tão somente a

assuntos políticos.

Então, surge a democracia indireta ou representativa, que é aquela em

que o povo escolhe através de eleições seus representantes para exercerem as

funções do Estado, já que o povo não pode exercer tais funções diretamente,

devido à extensão territorial, ao aumento da população e complexidade das

matérias sociais. Os representantes decidem em nome do povo.

Montesquieu foi defensor da democracia representativa, ele acreditava

que o povo tinha capacidade para escolher, mas não tinha capacidade para

governar, não tinha capacidade para tomar as decisões fundamentais, então,

d . - deveri d I 88essas ecisoes evenam ser toma as pe os seus representantes .

86 Op. Cit., p. 272.
87 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10"ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 273.
88 MONfESQUIEU. Do Espírito das Leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins
Rodrigues. São Paulo:Difusão Européia do Livro, 1962, v. L capoVI do Livro 11°.
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No que diz respeito à democracia Rousseau entende que: "Se

tomarmos o termo na sua rigorosa acepção, então nunca existiu nem existirá a

verdadeira democracia", pois a democracia é um governo de deuses89
. Este é

opositor da democracia representativa achando que o povo está equi ocado ao

se julgar livre, pois "...só o é durante a eleição dos membros do parlamento;

logo que são eleitos, passa a ser escravo e nada é ,,90. Então Rousseau se

propõe a:

'Encontrar uma forma de asso ia ão que
defenda e proteja de toda a força comum a pessoa
e os bens de cada associado e em que cada ao
unir-se a todos, só a si mesmo obe e e
continue tão livre como antes'. Tal é o problema
fundamental que no Contrato Social en ntra
solução 91.

Sieyês também foi defensor da democracia representativa considerando

que a nação deve ser representada, entende que o poder supremo é da na ão

ou seja, o poder soberano é da entidade abstrata. "O corpo representativo

sempre, para o que se tem que fazer, no lugar da própria nação,,92.

O elemento decisivo da democracia representativa é a representaçao.

Cláudia Leitão conceitua representação política como: "...instituto pelo qual o

povo, por meio de eleitos, toma as decisões políticas ...,,93. A expressão

representação reflete o vínculo entre governantes e governados, entres eleitos

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Contrato Social. Tradução de Mário Franco de Sousa. Lisboa: Editorial
nça, 1973, p. 80-82.

Op. Cit., p. 111.
Op. Cit., p. 21.

- SIEYES, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa- Que é o Terceiro Estado? Organização de Aurélio
. ander Bastos. Tradução de Norma Azeredo, 21 tiroRio de Janeiro: Líber Juris, 1988, p.126.

LEITÃO, Cláudia. A crise dos partidos políticos brasileiros (os dilemas da representação política no
Estado Intervencionista). Fortaleza: Gráfica Tiprogresso, 1989, p. 45.
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e eleitores. A vontade popular tem de se fazer valer mediante mecanismos

representativos.

A eleição transmite ao eleito temporário mandato político

representativo. O mandato representativo diverge do mandato de direito

privado. O mandato de direito privado equivale a um contrato entre mandante

e mandatário, este passa a exercer atos em nome daquele. No mandato de

direito privado o mandante confere ao mandatário poderes para representá-lo,

o mandatário fica vinculado à vontade do mandante, deve prestar contas ao

mandante de seus atos e pode ser destituído pelo mandante a qualquer tempo.

O nascimento da teoria do mandato representativo está vinculado à

adoção da soberania nacional, o qual sur iu com o ad ento do Estado Liberal.

O Estado Liberal não adotou o mandato imperativo adotou o mandato livre,

não adotou o mandato onde o mandatário está vinculado às instruções do

mandante, onde o mandatário é apenas executor da ontade do mandante.

o Estado Liberal adotou o mandato representativo, onde o

representante não age apenas em nome dos seus eleitores, mas em nome da

nação, em nome de todos, onde o representante não está vinculado às

instruções dos eleitores, à vontade dos representados, não pode ser destituído

e não deve prestar contas de seus atos. O mandato representativo não equivale

a um contrato.

O mandato representativo é geral porque o mandatário representa a

nação como um todo e não representa apenas seus eleitores. É considerado

livre porque o mandatário não está vinculado à vontade, às instruções dos

eleitores e porque não deve o mandatário prestar contas de seus atos. É
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irrevogável porque o mandatário não pode ser destituído pelo mandante, " ...0

eleito tem o direito de manter o mandato durante o tempo previsto para sua

duração ...,,94. E a outra característica do mandato representativo é a

independência, que significa que os atos do mandatário não devem ser

ratificados pelo mandante".

José Afonso da Silva afmna que:

Há muito de ficção, como se vê, no mandato
representativo. Pode-se dizer que não há
representação, de tal sorte que a designação de
mandatário não passa de simples técnica de
formação dos órgãos governamentais. E só a isso
reduziria o princípio da participação popular, o
princípio do governo pelo povo na democracia
representati a E, em erdade, não será um
governo de expressão da vontade popular, desde
que os atos de go emo se realizam com base na
vontade autônoma do representante ... 96.

A participação popular se restringma à escolha de representantes

mediante eleições, e os eleitos não representariam a vontade popular, pois eles

estariam desvinculados da vontade dos representados tendo vontade

autônoma. Domina a presunção de que a vontade do representante é a vontade

popular, mas geralmente os representantes não tomam as decisões

fundamentais visando ao bem comum, à vontade da coletividade, mas sim aos

seus próprios interesses. Entretanto, os partidos políticos passam a se destacar

diante da necessidade de se estabelecer um elo mais estreito entre os

representantes e os representados. Constituindo-se, desta maneira, a

SlLVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1990, p. 123.
95 Sobre as características do mandato representativo ler BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10' ed. São
Paulo: Malheiros, 1995, p. 260-262 e SlLVA, José Afonso da, Op. Cit., p.123.
96 SlLVA, José Afonso da, Op. Cit., p.124.
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democracia partidária, na qual o partido político é peça fundamental. Os

partidos políticos passam a ser vistos como essenciais ao exercício do poder

democrático.

O partido político, então, aparece como um terceiro entre governantes e

governados, como instrumento efetivo de expressão da vontade popular, para

formação e expressão da soberania popular. As diferentes orrentes de

opinião são expressas pelos partidos políticos, os partidos tomam-se, assim,

elemento indispensável. Atualmente, os partidos são essenciais a democracia,

constituindo-se a democracia pelos partidos. São, portanto, indisso iá eis dos

ideais democráticos.

É exigência da democracia uma atuante opinião pública organizada,

esclarecida; e ainda os partidos políticos para que a opinião pública

organize em tomo de propostas políticas. Os partidos devem ordenar e

conduzir a opinião pública e, reciprocamente, a opinião pública transmite

influência aos partidos políticos.

As questões que interessam ao Estado e à sociedade de em ser

debatidas, discutidas dentro dos partidos políticos; as insatisfaçoes,

inquietações dos indivíduos devem ser debatidas dentro do partido, pois o

partido político é o lugar para a discussão e para a defesa destas questões, "...

o partido é a sua praça para a discussão, o fortim para a defesa, refúgio para

os temores e porta-voz para as reivindicações?",

97 FILHO, Accioly. Alguns aspectos do partido político. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano
XI, n. 44, 1974, p.12.
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Os partidos políticos devem reunir interesses fundamentais e

homogêneos de determinadas frações da sociedade, devem ser porta-vozes

dos diferentes grupos sociais e meios de mobilização e de em organizar a

participação política.

Com o fortalecimento dos partidos políticos, a elei ão deixaria de ser

mera designação dos governantes e passaria também a orientar a política de

governo, pois, ao votar em um partido, o eleitor escolheria o entante e a

política a que este representante se vinculasse. Através da elei - o cidadãos

expressariam suas opiniões a respeito da condução do E endo o

sufrágio a expressão da opinião ou vontade do povo. O p líticos

devem estabelecer um programa de governo e os repre e 'em estar

comprometidos com esse programa. Assim, o povo go . r in ermédio

dos partidos políticos.

O eleitor deveria votar no partido, em sua id o ~ a, suas diretrizes,

no seu programa, ou seja, não deveria votar ap o didato. O eleitor
,

não deve se apaixonar por pessoas, o individ o d "e ser afastado, ele

deve firmar-se nas idéias. Os partidos políti o - imprescindíveis para o

aprimoramento da ordem democrática. As ideo o' partidárias devem ser

democráticas, devem respeitar os direitos damentais do homem e os

partidos devem contribuir para a formação políti do po o.

Os partidos estão situados entre os in . iduo e o Estado, ou mais

precisamente entre o povo e o governo representati 'o' os representantes estão

ligados aos partidos; os eleitores elegem o repre entantes através das

organizações partidárias, através do programa destas organizações partidárias.

A nossa democracia está, desta forma, condicionada à existência de partidos
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políticos. Não é admitido o candidato avulso. A Lei Suprema98 veda

expressamente candidatos sem vínculos partidários, não há representação fora

dos partidos, ninguém pode se eleger sem pertencer a um partido, não sendo

admissível candidato independente.

Celso Ribeiro Bastos afirma que os partidos políticos:

Desempenham funções importantíssimas no
campo da formação da opinião pública, na seleção
de candidatos, no papel de crítica ao governo
estabelecido ou na defesa de posições
governamentais, na formação de lideranças,
assumindo, ao final, um papel de onduto de
comunicação entre go emo e po 'o no sentidos
de direção 99.

Os eleitos passam a ser vinculados aos programas partidários, passam a

ter compromisso com o cumprimento do programa do partido sob cuja

legenda foram eleitos, desta forma, o mandato passa a ter caráter
• . 100imperativo .

José Afonso da Silva ressalta que:

...É claro que esta natureza de mandato
imperativo, em função da orientação do partido,
se tomará cada vez mais uma vinculação ao povo,
na proporção em que os partidos se façam mais
democráticos, com seus órgãos dependentes da
mais ampla vontade de seus filiados... 101.

98 Art. 14, § 3°: "São condições de elegibilidade, na forma da lei: ...v- a filiação partidária".
99 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 1, p. 254-
255.
100 Sll, VA, José Afonso da Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1990,p.124.
101 Op. Cit., p. 124.
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A importância dos partidos políticos é acentuada quanto maior a

aplicação do princípio democrático.

o mandato 102 passa a ser controlado pelos eleitores, passa a atender a

vontade popular, os representantes passam a ter responsabilidade política

perante os eleitores e perante o partido desde que a doutrina da soberania

popular e do sufrágio universal influenciam na organização do poder, desde

que adveio o Estado Social e que os partidos políticos passam a ser

fundamentais à democracia'I".

Não se pode pensar na funcionalidade do Estado sem pensar na

existência dos partidos.

o Estado moderno se divide em duas etapas, na primeira etapa foi

adotada a monarquia absoluta como forma de governo. Na segunda etapa

houve a amenização e superação do absolutismo, frrmando-se o Estado d

Direito.

o Estado absolutista realizava opressiva intervenção na vida dos

indivíduos, controlava toda a vida social. O poder era concentrado nas mãos

do príncipe, a vontade do rei era a lei suprema, este não prestava contas a

ninguém, pois o rei era o detentor da soberania.

No absolutismo não existia qualquer medida judicial que pudesse ser

oposta pelos súditos contra o rei na defesa de seus direitos. Os poderes

102 Na democracia semi-direta em que está previsto o direito de revogação de mandatos, que estabelece o
recall e o Abberufungsrecht o mandato imperativo é admitido juridicamente e não apenas politicamente e
moralmente. (BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10· ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 264).
103 BONA VIDES, Paulo. Ciência Política, 10"ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 263.
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Legislativo, Executivo e Judiciário estavam reunidos na pessoa do monarca, o

qual representava o Estado e tomava decisões sem escutar, sem consultar a

opinião dos súditos. A Administração Pública não estava limitada pela lei.

o Estado de Direito surge contra o absolutismo no sé ulo com o

propósito de limitar o poder pelo direito, com a intenção de bmeter os

govemantes e autoridades públicas ao ordenamento jurídi no objeti o de

proteger direitos individuais perante a Administração.

o conceito de Estado de Direito em sua ongem e ito

tipicamente liberal, o Estado de Direito é criação do liberalismo

fala-se em Estado Liberal de Direito.

o Estado Liberal era absenteísta, ou seja, não devia intervir

social ou na ordem econômica, sua maior preocupação era com a liberdade

dos indivíduos. O Estado Liberal tinha aversão aos partidos poli .

eram considerados como uma ameaça ao Estado. O Estado L 1

antipartidário.

Com o advento do Estado Social os partidos político p - a er

reconhecidos juridicamente, diferentemente do Estado Li o Estado

Social era intervencionista, pois passou a intervir na ordem e a ordem

econômica, preocupando-se mais com a igualdade do que m a lib rdade.

Em seguida, acrescenta-se ao conteúdo do E ado o ial o elemento

democrático, ou seja, um novo elemento, que é a parti ipação popular. O

componente democrático é associado à idéia de governo do povo e para o


