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"Pareceu-me de c erta forma lançar uma espécie de
luz sobre t:udo a meu respeito ... e sobre meus pensamentos.
Foi bastante sombrio, também, e penoso ...não ext:raordinário,
de modo algum ...e tampouco muito claro. Não, não foi muito
claro. E,no entanto, pareceu lançar uma espécie de luz."

Joseph Coriracl, O Coração das Trevas.

"Se eu [õsse príncipe ou legislador, não perderia
meu tempo em dizer o que é preciso fazer; eu o faria ou me
calaria.(..) por mais frágil que seja a influência de minha voz
nos negócios públicos, basta-me o direito de votar para me
impor o dever de me instruir no tocence a isso;feliz, todas as
vezes que medi to sobre os governos, de achar sempre, em
minhas pesguisas, novas razões para amar o de meu pa[s,"

Jean-Jacques Rotrsaeatr, O Concraco S ocial,
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APRESENTAÇÃO

A idéia central deste trabalho consiste em apreciar a importância

dos partidos políticos, que, a nosso ver, são veículos de comunicação do

mais alto relevo entre a sociedade e o Estado.

Estudando os níveis de excelência, sobretudo nas democracias re-

presentativas, onde os partidos políticos alcançam sua plenitude, tentaremos,

em seguida, descobrir o porquê das deficiências na prática e na legislação

partidária brasileira, indicando modificações viáveis que implicariam no

aperfeiçoamento das instituições partidárias nacionais, caras à democracia e

à boa organização política e administrativa, mas que, infelizmente, são, em

sua maioria, joguetes nas mãos de políticos individualistas.

Não se trata, propriamente, de uma análise minuciosa dos partidos

políticos brasileiros, mas de sua relação indireta com a administração públi-

ca e as casas legislativas. Eis o foco de nossa dissertação. Tal relação é evi-

dente, porém, passa invisível ao grande público.

Uma questão fundamental só encontra resposta no fortalecimento

dos partidos políticos: como melhorar a qualidade dos serviços públicos,
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como melhorar as soluções (decisões) públicas, se aqueles que devem apre-

sentá-Ias e implementá-Ias acham-se livres de um compromisso sério com

seus eleitores e com o próprio partido que o elegeu?

Prevalece, no Brasil, a utilização do partido, da máquina partidá-

ria, pelo indivíduo. A presença do partido, e de suas idéias, na vida parla-

mentar da maioria dos políticos brasileiros é irrisória. Seduzidos pelos ex-

cessos que o poder permite, em nossa cultura política, e, em grande parte,

pouco interessados em resolver situações que incomodam a todos, mas que

beneficia aos parlamentares e membros do executivo que rompem, impune-

mente e sem cerimônias, as regras da democracia de partidos. As normas

jurídicas brasileiras mandam que os partidos políticos tenham programas

mas este é um requisito meramente formal. Os filiados estão livres de um

compromisso efetivo. Desconhecem, ignoram e até quebram normas conti-

das no programa da instituição a que, supostamente, aderiram por afinidade.

O partido, nesta atmosfera hobbesiana, é apenas um instrumento a

serviço dos que anseiam o poder. O raciocínio típico poderia ter a seguinte

fórmula: "os votos são meus, e se o partido não concorda com o que eu pen-

so e faço, mudo de partido".

A falta de uma melhor estrutura e de uma identidade dos partidos

políticos brasileiros constitui uma das maiores dívidas que o nosso Estado

tem para com o seu povo, 'porque a essência dos partidos conecta-se à do

sistema politico-administrativo, como será demonstrado.

O modo de ser de um partido (desde a organização interna até a

maneira como procura orientar os portadores de sua legenda) reflete o modo
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de ser do próprio Estado, mas, igualmente, pode afetar a Administração

Pública quando este partido, eventualmente, alcança parcelas do poder. Daí

que a promiscuidade no tratamento jurídico do problema partidário é alta-

mente danosa para a formação dos quadros públicos. Nunca é demais lem-

brara que dois dos três Poderes alimentam-se diretamente dos recursos hu-

manos que os partidos oferecem. Partidos políticos doentes são, portanto,

hoje, o melhor caminho para se obter governos débeis.

o fortalecimento dos partidos políticos brasileiros, através de um

aperfeiçoamento nos mecanismos de fiscalização partidária, apoiados em um

arsenal jurídico adequado, podem implicar no fortalecimento da democracia

em que trafegam. Os partidos políticos brasileiros, em. geral, operam anar-

quicamente porque a Constituição de 1988 assegurou-lhes uma pseudo-

liberdade partidária que destrói qualquer possibilidade de que um sistema

representativo responsável e medianamente eficaz solidifique-se no país,

existindo, no máximo, blocos conjunturais, de apoio ou de oposição, que se

desfazem ao menor sinal de tempestade. Tratar os partidos como entidades

de direito privado, como o faz a Constituição, montada em temores descabi-

dos de autoritarismos e idéias demagógicas de liberdade partidária que des-

cambam para libertinagem. partidária, é como buscar curar um anêmico com

sangnas ...

Apontar defeitos e rabiscar soluções não é, in casu, um mero

exercício intelectual, despr.ovido de qualquer laço com a realidade, como

alguns juristas, dotados de um positivismo tacanho, poderão imaginar.
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I

A PEDRA DE SÍSIFO

1. Prolegômenos ao tema - dificuldades de um aprendiz

No princípio falta o verbo. Tem-se uma miscelânea de idéias que

iluminam o cérebro com cores vivas e fortes. As imagens dispersas aparen-

tam se interligarem com facilidade e aguardam dóceis, apenas, o toque de

genialidade do aprendiz de intelectual.

Mas o aprendiz, por excesso de ingenuidade ou arrogância, deixa

as oportunidades passarem. Ao invés de dedicar seu tempo à sistematização

dos quadros que tem em mãos, embriaga-se com a dança das vassouras que

trazem baldes de informações e despejam-nos desordenadamente no castelo

da mente.

Acreditando que pode dar termo à confusão de um só fôlego, e

quando bem entender, o aprendiz solta as rédeas e deleita-se com o espetá-

culo. Quando decide arregaçar as mangas, para botar a casa em ordem, per-

cebe a dimensão do seu erro. Encharcado num dilúvio de pensamentos, nada

consegue construir.
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Vem, então, a mais profunda das frustrações. Constatar que o

projeto ousado não decola no papel, que a ambiciosa dissertação virou pó, é

a grande e irônica lição: despreparo resulta em prepotência, e prepotência

resulta em impotência.

Reconcebe-se, amadurecido com a amarga experiência anterior, e

tem início, enfim, o parto supremo que é o de criar signos para o indelével,

para que sua idiossincrasia, guardada a sete chaves nos cinzentos porões do

castelo, venha ao mundo, mesmo que de forma imperfeita (vez que a palavra

escrita trai a pureza do pensamento), porque fervilha e o aprendiz cansou-se

de insights. Revela seus segredos aos outros para que eles possam ser reve-

lados a si mesmo.

2. Um deserto científico

Partidos políticos, definitivamente, não fazem parte das rotas mais

tradicionais das pesquisas acadêmicas. Ainda menos das pesquisas jurídicas.

Se, em todo o globo, o tema é esparsamente comentado por intelectuais ju-

ristas. No Brasil verifica-se tamanho grau de aridez que Vamireh Chacon

recebeu, em 1985, o Prêmio do Instituto Nacional do Livro, pela sua obra

historiográfica inédita, História dos Partidos Brasileiros.

Apesar de algumas análises precursoras, como a de Afonso Ari-

nos de MeIo Franco (que, em 1948, publicou o divisor de águas da literatura

partidária brasileira, História e Teoria do Partido Político no Direito

Constitucional Brasileiro), é tristemente espantoso constatar que o trabalho

de Chacon tenha sido premiado por ser considerado o primeiro a realizar
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uma visão global do intinerário político partidário brasileiro. O fato é que

contam-se nos dedos os publicistas brasileiros que já dedicaram uma fração

de seus estudos aos patidos políticos. A esmagadora maioria das monogra-

fias é produzida por intelectuais de formação sociológica.

Entende-se, consequentemente, o protesto do professor Paulo Bo-

navides, ao qual fazemos coro, que lamenta nos seguintes termos: " ... a es-

cassez de ensaios mono gráficos dessa natureza denota simplesmente que os

nossos publicistas nunca reconheceram às agremiações partidárias, na histó-

ria politica do país, a importância capital de que elas se vão revestindo con-

temporaneamente".'

Para Bonavides, deve-se perdoar, ou ao menos entender, a displi-

cência com que o assunto atravessou o Império e a República Velha posto

que, a seu ver, a existência verdadeira dos partidos políticos no país data de

1946, quando a Constituição que sucedeu a Vargas criou os partidos nacio-

nais. "Os cem anos antecedentes viram apenas agremiações que, à luz dos

conceitos contemporâneos, relativos à organização e funcionamento dos

partidos, dificilmente poderiam receber o nome partidáric't.' No elogio que

tece à professora Cláudia Sousa Leitão, desfecha: "o tema representação é

fascinante porquanto não raro nos dá a medida democrática das instituições

com a concretização do princípio participativo inerente à cidadania".'

É indubitável que o princípio representativo, quando seriamente

estudado e aplicado, ajuda a solidificar a democracia e a legitimidade do

poder porque mantém limpos os canais de comunicação entre govemantes e

Paulo Bonavides, Ciência Política. Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 470.

=Paulo Bonavides, Ciência Política, p. 470.

1>aulo Bonavides, A Constituição Aberta. Belo Horizonte, DeI Rey, 1993, p. 251.
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governados. Deste modo, pode-se descobrir através do tratamento que se

dispensa aos partidos, ainda que isto não seja uma verdade absoluta, a

quantas andam o regime e a organização de um país.

3. Da necessidade de se construir um saber jurídico sobre o

assunto e seus óbices

Qual a importância de um trabalho sobre partidos políticos no

contexto de um curso de mestrado em Direito Público com concentração no

ordenamento jurídico constitucional? A resposta nos parece óbvia, mas

muitos não encontrariam o elo ou gancho: os partidos políticos respondem

pela chamada massa crítica, pela constituição da classe que irá dirigir poli-

ticamente o país, porque detêm o monopólio eleitoral.

Dos partidos políticos, por consequência, depende, ainda que in-

diretamente, o bom funcionamento da Administração Pública e o regular de-

sempenho das Casas Legislativas. Tal fato é incontestável e a prova é que os

partidos políticos atingiram o patamar constitucional, como registra a atual

Carta Magna, em seu décimo sétimo artigo. Não por acaso, o mencionado

artigo é o que precede imediatamente o Título Ill,Da Organização do Esta-

do, e o Título IV, Da Organização dos Poderes: sinal de que há um envol-

vimento dos partidos com estas questões. Então por que razão, ou por que

razões, tão poucos juristas se interessam por um tema que lhes deveria ser,

dado o seu caráter crucial, tão caro?

As névoas que afastam o estudo dos partidos políticos do centro

dos estudos jurídicos têm, no mínimo, dupla origem: em primeiro lugar,
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relegou-se tal estudo por conta do "conflito" estabelecido entre Direito pú-

blico e privado, com a vitória deste último; em segundo lugar, quanto ao

aspecto doutrinário, parte-se do princípio de que ao jurista só deve interes-

sar aquilo que é exclusivamente jurídico que, em linguagem de bom reduci-

onista, significa "Direito é norma".

Há mais de cem anos, gerações de magistrados, causídicos e dou-

trinadores são moldadas nas faculdades deste país dentro do pensamento de

que o verdadeiro Direito é o Direito Privado. O resto (leia-se Direito Públi-

co) não passa de adorno. Esta formação, liberal e civilista, que os acadêmi-

cos jurídicos pátrios sempre tiveram só muito recentemente, com o advento

da Carta de 1988, começou efetivamente a se modificar."

É mais que sabido que o Estado Liberal, ausente por excelência,

foi substituído pelo Estado Social, intervencionista. No Brasil, esta transição

teve início com a Revolução de 1930. Para o cenário socio-político brasilei-

ro, isto representou uma mudança nas relações indivíduo-Estado. Muita cou-

sa se modificou e em ritmo acelerado. Mas, no universo particular dos juris-

tas, tudo prosseguiu como se tais acontecimentos só tivessem ocorrência no

estrangeiro. A estaticidade das normas jurídicas somada aos morosos vícios

procedimentais puseram o elemento jurídico defasado face aos agentes de-

molidores do antigo regime. É lógico que ocorreu uma inevitável penetração

dos novos tempos no sagrado solo pretoriano como, verbi gratia, o surgi-

mento e evolução do Direito Trabalhista brasileiro patenteia. O que se quer

~"Ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organização e coi-
sas práticas, os nossos homens de idéias eram, em geral, homens de pa-
:avras e livros; não saíam de si mesmos, de seus sonhos e imaginações.
~ do assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e
:'ivresca, onde a nossa vida verdadeira morria asfixiada. (... ) O amor
nizantino dos livros pareceu, muitas vezes, penhor de sabedoria e in-

-cio de superioridade mental." Sérgio Buarque de Holanda, Raizes do Brasil. Rio de
Janeiro, José Olympio, 1976, p. 121-122.
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evidenciar, porém, é que, em momento algum, a postura dos que exercem

os ofícios ligados ao saber jurídico foi alterada. Pelo contrário, tal postura

permaneceu, e permanece, arcaica. Completamente anacrônica. Prova disso

é que diversas garantias constitucionais como o mandado de injunção e a

ação direta de inconstitucionalidade, apesar de serem louvadas por todos,

sofrem de incurável paralisia imposta por uma série de barreiras dogmáti-

cas.'

A publicização do Direito, por ter seus referenciais no Estado e na

sociedade, desvenda o transbordamento da matéria jurídica para além dos

seus campos evidentes. Isto implica em ter d~ se repensar e em se refazer o

Direito, o conceito do .jurídico, de uma maneira profunda. Ano após ano,

cresce a publicização porque cresce a participação do Estado na vida social,

como testemunham os textos constitucionais na turbulenta História rasileira

deste século. Ainda que a revisão constitucional venha a diminuir o papel do

Estado na ordem econômica, este crescerá cada vez mais na ordem social

onde novas fronteiras, como o meio ambiente e a engenharia genética, exi-

gem a sua presença. Optou-se, entretanto, conscientemente ou não, por se.
rechaçar toda essa dinâmica social através de um entrincheiramento em

dogmas, como se pode verificar pelo tratamento dispensado às garantias

constitucionais, há pouco comentado.

Deu-se a pecha de ajurídicos aos novos fatos sociais e, quando já

normativizados, de inaplicáveis aos novos institutos jurídicos que não en-

5~á um sensível detrimento das regras de direito material em favor das
=egras processuais, que deveriam ser meramente instrumentais. O comba-
ze a esta inversão principiológica (form follows function) ressente a
:a ta de uma eficaz punição aos litigantes de má-fé somada ao excessi-
vo apeqo à forma de boa parte dos juízes. A forma não deve ser esque-
cida, mas não pode ser supervalorizada. O sincretiamo normativo repre-
senta uma involução. Nesse sentido, ver Willis Santiago Guerra Filho, Direito e Ma-
ia in Revista da Faculdade de Direito, Fortaleza, lU, voI. XXVIIIl2. 1987, p.155.



11

contram suporte explícito nos velhos códigos ou nas demais normas infra-

constitucionais. Ora, como esperar que algo novo, um instituto nascido com

a Constituição, tenha referências na legislação inferior que foi tão somente

recepcionada? Outro absurdo: como impedir sua imediata aplicabilidade sob

a alegação de que faltam normas regulamentadoras de natureza infraconsti-

tucional? No entanto, é exatamente isso que acontece.

A herança doutrinária da grande maioria dos ocupantes do Poder

Judiciário está calcada em correntes jurídicas como o Positivismo legal e o

Normativismo, onde, em suma, procura-se proteger o Direito tratando-o

como uma ciência autônoma, auto-suficiente, e desconsidera-se as suas di-

mensões fática e axiológica. Os pensamentos que se caracterizam como

sendo alternativos (outra expressão depreciativa na terminologia jurídica)

são refutados por serem "excêntricos" ou mesmo "ridículos".

A teoria tridimensional do Direito, que hoje suporta e é suportada

p r andes quadros da Filosofia e da Sociologia jurídica, é um bom xem-

plo do que estamos a dizer: repetimos à exaustão o ensinamento de que o

Direito tem três dimensões, norma, fato e valor, mas, ao pensarmos em

uma hipótese envolvendo o fenômeno jurídico dificilmente visualizamos

para além da sua dimensão normativa ou, ainda que tentemos, alguém mais

experiente" nos diz que isto pode ser um exercício útil na Faculdade de

Direito mas que na prática, na vida real, é uma tremenda bobagem. Qual o

sentido de se estudar algo que não tem qualquer valia fora do meio acadêmi-

co? Ou, em verdade, não seriam esses criticos incapazes de manejar propri-

amente tais conhecimentos? E oramo- os, juristas, muitas vezes, no que há

de mais tosco em termos de pensar só para justificar a cômoda inércia em

que nos deixamos jazer. Impregnados de i éias ortodoxas, tudo que seja di-
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ferente é ameaçador e deve ser escorraçado como heresia. Talvez devêsse-

mos escolher a avestruz como animal-símbolo ou mascote dos jurista já que

insistimos em agir como este animal, que enfia a cabeça na terra para que o

indesejável, sumindo de seu campo visual, venha a desaparecer por encanto.

Há de se aceitar, antes de mais nada, que o Direito, no sentido de

ordenamento jurídico, é uma obra de engenharia das mais complicadas e

que depende, visceralrnente, de uma boa arquitetura política. Eis o porquê,

eis a razão da importância capital que deve ter para os juristas o estudo par-

tidário. Entender o melhor possível acerca do comportamento, funcionamen-

to e tudo o mais que dos partidos políticos seja passível de se extrair impli-

ca, de certa forma, em entender melhor a elaboração e execução das normas

que perfazem o ordenamento jurídico.

Inúmeros ramos da ciência jurídica e diversas ciências afins con-

vergem na análise do painel que se chama instituições partidárias. Ainda que

formalmente, são elas as responsáveis pelos encarregados de elaborar e

aplicar as normas jurídicas. 6

Neste imenso coquetel encontramos, entre outros, a Ciência Polí-

tica, a Sociologia e a Filosofia do Estado e do Direito e uma gama de ramifi-

cações do Direito Público, tais como, o Direito Constitucional, o Direito

Eleitoral e, até mesmo, o Direito Administrativo." O estudo dos partidos

6 uer isto dizer que os membros de dois dos três Poderes, ou me Lho r, de
d as das três funções do Estado, a normativa e a administrativa, al-

ançam seus cargos através da via partidária. Resta a função judicial
-:e, no caso brasileiro, é composta por um corpo altamente difuso e
especializado de magistrados, em sua esmagadora maioria concursados.

~sta somatória ainda não resultou numa "Ciência dos Partidos" como
o ,

~ erla oDu~erger. Em escala maior, a falta de interesse de publicistas,
a pre]udlcar o volume de obras, afeta, igualmente, o desenvolvimento
de uma possível "Partidologia Jurídica" ou "Direito Partidário".
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políticos revela-se, desta forma, como sendo um catalisador. Os partidos

políticos estabelecem uma espécie de ponte entre estes diferentes ramos do

conhecimento humano.

4. A pedra de Sísifo

O excesso de humildade científica é tão danoso quanto o excesso

de orgulho. Se o segundo conduz à insolência, o primeiro leva à subservi-

ência. No prefácio de seu Direito Administrativo Ordenador, Carlos Ari

Sundfeld rascunha um sentimento que deve servir de bússola ao pesquisa-

dor. Diz o mestre paulista que a "ciência deve celebrar a liberdade. Seu pa-

pel é o eterno atrevimento. O conforto do passado é dos colecionadores.

Aos cientistas cabe a angústia de criar"." Essa angústia acompanha a pre-

sente dissertação. Se por um lado, os senhores da verdade, julgando-se sa-

bedores de todas as coisas, sujeitam-se a cometer terríveis deslizes, por ou-

tro, não devem ser feitas excusationes non petitae.

Muitos Genelícios e Pachecos" conseguem respeito e notoriedade

científica agindo como meros copistas, e impelindo novos juristas a conser-

varem o "método" vigente, alimentando, com suas adesões, o viciado pano-

rama. Povoar lascivamente o texto de aspas, de "Segundo o mestre Fulano

Carlos Ari Sundfeld, Direito Administrativo Ordenador. São Paulo, Malheiros, 1993, p.7 (grifos nos-
sos).

9Genelício é personagem de Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra feno-
enal de Lima Barreto, que se destacava, em seu meio, através da baju-

:ação e da aparência de intelectual que mantinha publicando, nos peri-
ódicos de seu tempo, artigos cuja única originalidade era a sua assi-

atura no lugar em que deveria constar a do autor dos textos que copi-
ava. Já o Pacheco é uma impagável criação de Eça de Queiroz em A Cor-
respondência de Fradique Mendes. Pacheco tinha um imenso talento que
consistia em ser admirado por todos sem nunca ter feito nada, absolu-
~amente nada, que justifica-se tal admiração.
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de Tal ...", é praxe hoje em dia. Tal recurso foi, há muito, transformado em

ábua de salvação para os que, incapazes de pensar por si mesmos ou teme-

osos de discordar das teorias oficiais, inflacionam o verbo alheio a cada

parágrafo como se afirmassem: "Não ousem duvidar! Estou repetindo o pen-

amento de um grande jurista!". A verdade não é filha da autoridade. Citar

alguém, por mais renomado que este seja, é, simplesmente, reproduzir uma

opinião sobre algo e não selar a sorte de qualquer questão. A citação hones-

a é um ato que deve ser muito bem calculado, nunca se deve citar algo a

oco de nada, futilmente, porque isto banaliza o gesto. Mais importante,

ainda, que citar é não ter medo de lançar as próprias impressões, ainda que

falhas. Serão, ao menos, nossas impressões.

Nietzsche indignava-se com o estudo realizado às margens das

certezas, palmilhando terra batida, proporcionando segurança e velando o

medo de pensar. "Aprender a pensar: nas nossas escolas não se tem já a

menor noção disto. Mesmo nas universidades, mesmo entre os autênticos

outos da filosofia começa a cair em desuso a lógica como teoria, como

rática, como oficio". 10

Que pode e deve um jurista, um pesquisador, fazer diante das difi-

dades advindas da necessidade de pensar? Procurar outro tema para sua

vestigação? Ou, ainda, buscar uma variante amena dentro do tema, verbi

tia, estudando a legislação eleitoral-partidária em vigor sem tocar em

feridas, como a natureza dos partidos e as possíveis mudanças no sistema

::> itoral? O papel do cientista do Direito não deve se resumir ao exame das

rmas positivadas, mas englobar, também, a possibilidade de propor o di-

rente, a solução jurídica alternativa que lhe aparente ser mais eficaz, per-

Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Lisboa, Guimarães, 1985, p. 79.
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seguindo os objetivos visados com maior celeridade e produtividade que o

modelo eventualmente existente e em aplicação. É claro que, entre o concre-

o e o imaginário, deve-se estudar o que está posto com uma ênfase especial,

mas sem exageros. Idolatrar um instituto pelo fato exclusivo de que está

posto, vigente, é deixar, deliberadamente, que antolhos tapem a nossa capa-

idade de observação, reduzindo-a ao âmbito de uma única possibilidade.

ão se deve esquecer, afinal de contas, que toda a realidade construída em

nossa volta partiu de pensamentos, considerados, por vezes, absurdos. A

realidade compõe-se de cotidiano e sonho. I I

A ausência de mais pesquisas de propostas alternativas é que con-

duz às conclusões do estilo "Esperamos que, no futuro, o instituto tal ve-

nha a alcançar sua plenitude ...", resultado da completa falta de percepção

dos mecanismos de correção só alcançáveis através do estudo comparativo

ou comparado. Não é razoável que se examine, longas horas, um direito ou

garantia juridica por puro diletantismo. Inaceitável que, diante da ineficácia

da norma, do descompasso entre o ideal juridico e a prática, o cientista do

Direito disponha-se a ignorar tal impasse, fazer de conta que ele não existe

e, cinicamente, prosseguir, como se possível, rumo a um desfecho inssosso.

Construir castelos de areia ou lutar contra moinhos de vento, ao contrário do

que possam parecer à primeira vista, são atividades nobres. Ainda que se

verifiquem inócuas, são infinitamente mais produtivas que o simples, e triste,

110 cartesianismo restou provado ser absurdo nas c.í ênc.í as eocaa.as . Não
há solução neutra, matemática ou desapaixonada nesta área do conheci-
mento humano. O Homem não é um objeto inanimado ou uma cobaia de labo-
ratório, que não tem vontade própria ou age por instinto. É, isto sim,
a mais imprevisível de todas criatura da natureza. Ao estudarmos algo
que o envolve diretamente, não somos mais meros observadores, como os
cientistas das chamadas ciências exatas, somos também agentes. Sendo
assim, devemos atenuar o envolvimento com os fatos, para dar-mos o
maior rigor científico possível à análise, mas guardemos em mente que
ciência sem conteúdo, sem um valor que lhe sirva de guia, é ciência
para qualquer conteúdo, especialmente uma ciência como a jurídica.
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quedar-se impotente e aguardar, resignado, as côdeas secas que os consti-

tuintes revisores se dispuserem a nos arremessar.

A reforma partidária está em pauta, encontra-se na agulha da revi-

são constitucional. Ainda que sejam vaguíssimas as chances de que algo

substancial venha a ser alterado, ainda que a influência deste texto seja ínfi-

ma ou nula, esta é a melhor das horas para se apresentar idéias a respeito do

assunto, como a criação do voto distrital e do recall (o voto destituinte) ,

idéias que visem modificar a redação constitucional e, consequentemente,

infraconstitucional.

Mesmo Sísifo," condenado a rolar por toda a eternidade uma gi-

gantesca pedra até o topo de uma colina para vê-Ia, em seguida, descer com

violência ao sopé, obrigando-o a repetir a tarefa, sabia, com certeza, que

algumas lascas soltavam-se com o atrito e, como sementes, permaneceriam

lá no alto.

':Sobre omito de Sísifo, ver Mário da Gama Kury, Dicionário de Mitologia Grega e
Romana, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990, pp. 360-361.
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11

PARTIDOS E SISTEMAS PARTIDÁRIOS

1. Poder e organização

Muito antes do surgimento dos partidos modernos, fenômeno re-

centissimo na História, já os detentores do poder político haviam encontra-

do formas de associação que lhes possibilitavam usufruir melhor sua capaci-

dade de determinar o comportamento dos demais, isto é, de verem suas de-

cisões acatadas pelos chamados oprimidos, no dialeto marxista. Haviam,

igualmente, outros grupos ou associações que propiciavam aos opositores

os regimes, estes que se achavam desfavorecidos, um meio de reinvidica-

ão mais contundente, que a própria força, o poder de uma organização,

fertava quase que automaticamente.

Chamaremos ao conjunto altamente sortido destes grupos que se

estinavam a promover os interesses de seus membros de protopartidos

~ara que possamos diferenciá-los das instituições políticas contemporâneas.

- nota essencial que distingue os protopartidos dos partidos políticos mo-

ernos é, sem dúvida alguma, o nível de organização que existe num caso e

outro.
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Os protopartidos existem desde os tempos remotos, quando as

ociedades eram pequenas e nelas predominava uma solidariedade do tipo

mecânica, isto é, para usarmos a linguagem durkheimiana, onde o primiti-

ismo das relações sociais, seus laços estritos, a carência de especialização

e a falta de uma divisão social do trabalho em estágio avançado ínfectava,

por via de consequência, o grau de resolução de tudo, inclusive o da organi-

zação política. Um exemplo clássico de um protopartido era a Corte, forma-

da por aristocratas que viviam à sombra do Rei e funcionavam, com maior

ou menor grau de formalidade, a depender da época e do lugar, como um

Conselho, embrião dos futuros Gabinetes.

Mesmo os chamados "partidos" do início do século passado não

distavam muito dessa imagem, eram ainda protopartidos. No Brasil Imperial,

erbi gratia, vingava a máxima de Libero Badaró, para quem não havia

nada mais conservador que um liberal no poder, nem nada mais liberal que

um conservador na oposição, a simbolizar e descrever a hegemonia política

dos ricos, que tergiversavam nos detalhes, mas concordavam no essencial. I3

~ ão havia oposição, nos moldes atuais, havia, simplesmente, um concurso

entre aqueles que estavam no controle do Estado e os que queriam tomar-

lhes os postos. Todos, porém, pertenciam a mesma camada social, mesmo

porque o voto era censitário: só podia votar e ser votado quem tivesse uma

renda anual bastante confortável. Dos cinco milhões de habitantes do Brasil

então, só cinco mil privilegiados tinham a renda necessária para obter o

. eito de votar.

"~ geral essas personagens se filiavarn num dos dois grandes partidos
~~e aqui brigavam: o liberal e o conservador. Um deles dirigia os ne-
;ocios públicos. O outro, na oposição, dizia cobras e lagartos dos go-
ve rnan tes, até que estes se comprometiam e S. M. os derrubava e subs-
~~~ ía pelos descontentes, que eram depois substituídos. Os programas
cessas facções divergiam, é claro, mas na prática el-as se assemelhavam
.::.astante."Extraído da Pequena História da República in Graciliano Ramos, Alexandre e

tros Heróis. Rio de Janeiro - São Paulo. Record, 1986. p. 136.
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Já os partidos políticos modernos, frutos de uma solidariedade do

tipo orgânica, onde a complexidade e a especialização pontuam como tim-

res, apareceram e cresceram em simultâneo com o assombroso ritmo que o

senvolvimento socio-econômico adquiriu nos dois últimos séculos e, em

_articular, junto com a evolução dos processos eleitorais e parlamentares."

Primam estes por uma estrutura que superou todas as outras espécies de as-

-o iações políticas precedentes e elevou-os à categoria de empresa política.

Esta é a conclusão que se consegue extrair dos escritos de Max Weber que,

aliás, cunhou o rótulo empresa." Weber afirma que a direção e a adminis-

ação do Estado moderno foi uma evolução que se deu em relação ao regi-

feudal.

Entre outros fatos que ocorreram neste processo histórico, dois

episódios foram importantíssimos: o primeiro diz respeito a alienação dos

eios administrativos (com o que os funcionários públicos passam a geren-

ciar a máquina estatal sem serem donos dela, isto é, retira-se do quadro

administrativo a propriedade dos meios materiais da administração que ti-

nham os senhores feudais e seus funcionários agraciados);" o segundo trata

especialização do quadro de funcionários, exigência do expurgo das tare-

.'as palavras de Duverger, "em seu conjunto, o desenvolvimento dos
~ar idos parece associado ao da democracia, isto é, à extensão do su-
::=ágio popular e das prerrogativas parlamentares". Maurice Duverger, Os Parti-
. s Políticos. Rio de Janeiro, Zahar, 1970, p. 20 (grifos nossos). Duverger, todavia,
_'.. a a atenção para partidos que tem origem exterior ao Parlamento,
~s~o é, fora do sistema político propriamente dito (sindicatos, seitas
=e':'_giosas, "sociedades de pensamento", etc). Tais partidos tendem,
? = sua origem, a possuir um desinteresse pelas lutas eleitorais e
?_l: amentares e uma estrutura mais severa que a dos que tem origem
':-3!:_amentar .

.'::.-::a conferência pronunciada, em 1919, a estudantes de Munique que,
?::s:.eriormente foi editada com o título de A Política como Vocação (no ori-
;~::a_, Politik ais Beruj) in Max Weber, O Político e o Cientista. Lisboa, Presença, 1979, pp. 7-99.

_a_ processo culmina ao se "despojar o príncipe dos seus poderes fi-
::=.••ceiros, que é aquilo que mais custa ao diletantismo de um governan-
~e". Max Weber, op. cit., p. 27.
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"UlS burocráticas efetuadas pelo soberano, visando libertar-se, na medida do

ossível, da crescente responsabilidade pessoal no êxito da gestão govema-

ental. Atingiu-se, como resultado, uma organização altamente refinada

ue, a exemplo de uma empresa econômica privada, possui funcionários

rofissionais, competentes e qualificados (mentes pensantes e braços execu-

ores), a disposição de políticos profissionais. Os partidos'" acompanharam

evolução da organização estatal num paralelo perfeito. À medida que o

tempo passava, uma metamorfose atingiu os grupos partidários, transfor-

ando os antigos séquitos medievais nas contemporâneas redes nacionais

ançadas para o mercado eleitoral com marketing de ponta.

Identificamos também em John Kenneth Galbraith uma certa su-

rvalorização da organização. O velho professor de Harvard considera a

rganização como sendo a terceira e mais importante das fontes do poder,

ue, cada vez mais, se ocupa em ser a ferramenta encarregada de desenca-

ear a associação das duas outras fontes, a propriedade e a personalidade,

ara que estas produzam os resultados que comungam e anseiam."

John Kenneth Galbraith colide, dessa forma, com o pensamento

pai da social-democracia, Ferdinand Lassalle, para quem o poder é com-

sto e, ao mesmo tempo, dividido, por forças sociais de diferentes calibres,

- quais ele denominou fatores reais do poder, e a organização é franca-

nte posta, em sua obra, como o diferencial que leva as elites, geralmente

. orias numéricas, a sobrepujarem a força das massas acéfalas. O povo,

~:eber emprega o termo partido em lato sensu, referindo-se, indiscri-
--~adamente, aos protopartidos e aos partidos políticos modernos. Cf.
_ x \ eber, op.cit., p. 22.

?a=a uma melhor compreensão das fontes do poder propostas por Gal-
==a:.t:h e seu conceito de tecnoestrutura, ver JohnKennethGalbraith,Anatomiado

er. São Paulo, Pioneira, 1984I especialmente os capítulos IV a VII.
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em Lassalle, lembra-nos um pouco Golias, o guerreiro filisteu bíblico que o

~o em pastor David enfrentou: um gigante sem a estratégia adequada para

·encer.19

A organização é, portanto, a estrada para o poder político mas é

bém, e principalmente, a base da estabilidade política e a condição es-

- ncial para que a liberdade política vingue. O vácuo de poder e de autori-

de podem ser preenchidos, temporariamente, por lideranças carismáticas

u pelas forças armadas." Só as organizações políticas podem, entretanto,

eencher de maneira perene o poder estatal. Prova disso faz a História re-

enre: o regime soviético, sustentado pela força, durou setenta anos mas

abou, ruindo de podre. Já a democracia americana, com todas as suas fa-

as continua incólume há mais de dois séculos. Em ambos os casos, a pre-

.:~nça ou ausência dos partidos teve certa influência.

Nos Estados Unidos, a possibilidade de altemância de forças no

r sustenta o imperativo da qualidade do exercício dos mandatos. Es-

do sujeitos a perder pontos preciosos na cotação do eleitorado, ao abala-

a sua confiança através do mau emprego de suas energias no cargo (o

implica em serem descartados no pleito seguinte), os políticos se esfor-

para agradar o povo, alguma vezes de forma demagógica, outras vezes,

.- o Que é uma Constituição Política, Ferdinand Lassalle disseca di-
ezsas forças que, a seu ver, traçavam a constituição material alemã

~: se tempo, isto é, que compunham o poder na Alemanha no início do_:_-:0 XIX. Neste processo, ele apresentava cada elemento para, em se-
tentar medir sua importância no quadro geral. É de se lamentar

s partidos políticos ainda não fossem uma presença no cenário de
e tenham, por isso, escapado do olhar clínico deste grande pen-

_:.::::em Weber, Galbraith e Lassalle (e, até mesmo, em Kelsen), en-
=~::=~os unânime reconhecimento de que os militares, enquanto organi-

::~=~:::, conseguem conquistar e subjugar melhor que ninguém porque têm
z.; el muito aLto de obediência interna e um nível ainda maior de

::~or dos grupos externos.



22

rém, de maneira mais produtiva. Conclui-se que as cnses democráticas

- -o rapidamente contomáveis porque o sistema político norte-americano

arrega, dentro de si, mecanismos que permitem a superação do problema

sem grandes traumas." Enquanto isso, nos regimes de força, centralizadores

r excelência, encontram-se necrosadas as soluções para os impasses e o

onflito, que, no auge da intolerância, irrompe em revolução, é uma questão

e tempo.

2. Em busca de um conceito

Não é tempo, porém, de avançarmos em questões de valores. Pa-

e-nos mais adequado, por enquanto, inspecionar as instituições partidá-

as. Diz-se inspecionar porque não se pretende rechear o texto com exten-

sos e aprofundados comentários. Não é meta desta dissertação obter consa-

ção de tractatus. O que se quer é, tão somente, encontrar um roteiro útil

trabalho. Costuma-se exigir, na arte de definir, um grande poder de sínte-

-o (seria, pois, tarefa mais adequada a um virtuose, um artesão zeloso, que a

pesquisador, ainda que febril). Porém, isto não é tudo. Clarividência ali-

~-a América, o povo designa aquêle que faz a lei e aquele que a exe-
-_~a; constitui ele mesmo o júri que pune as infrações à lei. As ins-
~_~~'ções não são democráticas apenas no seu princípio, mas ainda em
-::::osos seus desenvolvimentos; assim, o povo indica diretamente os
==_5 representantes e os escolhe em geral todos os anos, a fim de tê-
:'_5 . ais completamente na sua dependência. É, pois, realmente o povo
~_e dirige e, embora a forma de governo seja representativa, é eviden-
~e ~ e as opiniões, os preconceitos, os interesses e mesmo as paixões
~= ?OVO não podem encontrar obstáculos duráveis que lhes impeçam de se
~=-d zir na direção quotidiana da sociedade. 1/ Alexis de Tocqueville, A Democra-

'I América. Belo Horizonte - São Paulo, Itatiaia - EDUSP, 1977,p.135. No mesmo capítulo,
ado Como se pode dizer rigorosamente que, nos Estados Unidos, é o povo que governa,

___ ~ i: " ... é a maioria que governa em nome do povo (... ) [elegendo)
;::..::.adàospacíficos que, seja por gosto, seja por interesse, desejam
;!.::~eramente o bem do país. Em torno deles agitam-se sem cessar os
~:=~idos, que os procuram atrair para o seu seio e fazer deles o seu
=-=:::'0.1/ Alexis de Tocqueville, op.cit., p. 135.
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ada à precisão das palavras é a receita para que um conceito não exorbite,

nem diminua, os limites daquilo que se deseja ver traduzido numa fórmula.

Na caça à imagem mais virtual que o verbo possa formar, luta-se contra todo

tipo de distorção que vai desde a sincera e ingênua ignorância até a incons-

ciente ou proposital redução ideológica.

Hoje, que se vive em Estados de partidos (Parteienstaat, no origi-

nal alemão) por quase todo o globo, é natural acreditar que o partido político

moderno seja um componente indispensável dos sistemas políticos e que

sempre existiu posto que, onipresente em regimes autoritários e democráti-

cos, em países pobres e ricos, é praticamente impossívellembrar de um Es-

tado que não tenha, pelo menos, um partido político. Contudo, há apenas

cento e cinquenta anos, nasciam os primeiros partidos modernos" com in-

fluência quase nula. Devemos, pois, de início marcar a diferença entre os

partidos políticos modernos e os demais grupos, seus semelhantes, como os

protopartidos, grupos de pressão, de parlamentares, facções, ligas e comitês

de notáveis. Entender-se-á, desta feita, a evolução singular desta instituição.

Pensadores de primeira linha já cuidaram do ponto, subiremos nos ombros

de dois desses gigantes: LaPalombara e Bonavides.

Joseph Lal'alombara" propõe quatro critérios para determinar-se

com segurança o que é partido político e o que parece, mas não é.

::! ata-se de 1828-30, nos Estados Unidos, sob o governo de Andrew
':-ackson, o surgimento dos partidos modernos. O sistema americano. de
~a~tidos inicia-se com a célebre prática dos despojos (spoil system),
~_e ~estruiu o sistema indireto e instituiu o rodízio dos cargos de
:::. fl.ança e a caça aos votos. Em decorrência, cresceram, fortalecidos
ez importância, os comitês eleitorais e os grupos parlamentares. O
~a's antigo sistema de partidos do mundo contribuiu, dessa forma, de-

isivamente para o desenvolvimento da democracia constitucional (muito
embora a corrupçâo tenha permeado este processo, é inegável que o seu
desfecho foi altamente positivo para os sistemas democráticos).

:3Joseph LaPalombara & Myron Weiner, Political Parties and Political Development. Princeton, Prince-
ton University Press, 1966, pp. 5-7.
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o primeiro critério é o de organização durável, cuja expectativa

e vida supere a de seus dirigentes. Elimina-se, por meio deste critério, a

onfusão da identidade de um partido com facções ou camarilhas que desa-

parecem com a morte líder carismático.

Os partidos podem até serem fundados por caudilhos ou profetas,

as devem ter aptidão para sobreviver ao seu fundador. É o caso do parti-

o gaulista francês (cujo nome fala por si); do partido justicialista ar-

zentino (de inspiração peronista) e do partido trabalhista brasileiro

riado por Vargas). O cientista político francês Jean Charlot acrescenta que

..... de igual modo, os partidos fascistas - na Alemanha, na Itália, por exem-

10 - são partidos, sob este ponto de vista, na medida em que existem antes

e sua possessão pelo líder mais marcante - Hitler, Mussolini - e em que

empre renascem das cinzas ... com um nome ou com outro".24

O segundo critério indica a necessidade de uma organização 10-

aI bem estabelecida mantendo relações regulares e variadas com o es-

lão nacional. Aqui acentua-se o contraste entre o partido político e o

ro grupo parlamentar visto que aqueles têm uma rede permanente de rela-

-es entre o centro nacional e as bases enquanto que os grupos parlamenta-

res são elementos altamente instáveis, totalmente à mercê da conjuntura, e

funcionam só a nível de cúpula.

O terceiro critério diz respeito a vontade deliberada dos dirigen-

da organização exercer diretamente o poder. Tal critério diferencia,

'" odo especial, os partidos dos grupos de pressão, ou lobbies. Os dirigen-

res partidários querem chegar ao poder e efetivamente exercê-Io, ao passo

Charlot, Os Partidos Políticos. Brasília, EdUnB, 1982, p. 6.
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que aos lobistas é suficiente que possam exercer influência sobre os que

detêm o poder. 25

o quarto critério é o da preocupação em se obter suporte popu-

lar. Buscam os partidos uma audiência dos eleitores. Afastam-se, aqui, dos

clubes políticos, meros laboratórios de idéias, e de outros círculos acadêmi-

cos, político-literários, ou fomentadores de palestras e seminários. Ressalve-

se que os partidos políticos podem conter todos estes grupos em seu seio,

mas estes grupos não fazem, sozinhos, um partido político.

Somado os quatro elementos, poder-se-ia definir um partido polí-

tico, de acordo com tais parâmetros, como entidade duradoura e de extensão

nacional que dá relevo aos núcleos locais, procura atingir o poder para exer-

cê-lo e conta, para isso, angariar adeptos e eleitores a fim de construir uma

base de apoio na população, sem a qual não haverá como os partidos políti-

cos e seus dirigentes se mantenham estavelmente no poder.

Já o professor Paulo Bonavides, depois de afirmar que nas três

maiores obras do século XX sobre partidos políticos não se consegue encon-

trar uma definição para a instituição em apreço.i" sai à procura de um con-

eito que seja satisfatório. Nesta empresa, passa em revista treze conceitos

-.·ão concordamos, pois, com o conceito de Pietro Virga, trazido a lume
? !': José Afonso da Silva: "são associações de pessoas com uma ideolo-
;~a ou interesses comuns, que, mediante uma organização estável
_artei-Apparat), miram exercer influência sobre a determinação da

czí.ent a ção poli tica do pais". Cf. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo,
_ . 1989, p. 339 (grifos nossos). Não é mera sutileza que diferencia poder de in-
=: ência. Os partidos podem até adquirir muita influência, a capacida-
-~ e sugestionar, mas sua meta será sempre alcançar o poder, a capa-
=~dade de decidir.

zs ulo Bonavides, Ciência Política, p. 425. Na opi.n i ao do mestre, .a qual me acosto,
ser i am os clássicos de Moísei Ostrogorsky (La democratie et l'organization des partis politi-
• es) Robert Michels (Les partis po/itiques: essai sur les tendences o/igarchiques des democraties) e
- !aurice Duverger (Les partis po/itiques). Partilha também desta idéia o mestre
==a:1cês Jean Charlot (Cf. Jean Charlot, op.cit., p. 3) .
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de pensadores renomados: Burke, Benjamin Constant, Bluntsch1i, Georg

Jellinek, Max Weber, Nawiasky, Kelsen, Hasbach, Field, Schattschneider,

Sait, Goguel e Buerdeau. Em seguida, apresenta, com incomparável humil-

dade, o seu conceito, que se revela uma síntese das definições que trouxe à

luz, extraindo de cada uma delas os dados indispensáveis na composição de

qualquer ordenamento partidário: a) um grupo social; b) um princípio de

organização; c) um acervo de idéias que inspiram a ação partidária; d) a

tomada do poder político como interesse básico; e) o desejo de manun-

tenção desse mesmo poder, uma vez que ele tenha sido conquistado. Sen-

tencia o Doutor Paulo: "o partido político, a nosso ver, é uma organização

de pessoas que inspiradas por idéias ou movidas por interesses, buscam to-

mar o poder, normalmente pelo emprego de meios legais, e nele conservar-

se para a realização dos fins propugnados"."

3. Da natureza dos partidos políticos

Ao trabalhar-se com os conceitos eleitos, de LaPalombara e Bo-

navides.i" verifica-se, de imediato, o alcance social, político e jurídico que

o tema partidos políticos recepciona. Daí se pode antever que a natureza dos

partidos políticos não é passível de ser revelada mediante o simples exame

sua condição jurídica porque esta é extremamente flexível, vez que varia

:- Paulo Bonavides, Ciência Política. p. '+29.

_oder-se-ia adotar, como referenciais, ~numeros outros conceitos, es-
?ecialmente os de estudiosos americanos, mas isto apenas poluiria o
~exto e ocasionaria um estéril congestionamento de idéias. Ademais, os
a:::ericanos sofrem de um mal chamado :iIlbreeding, que é olhar o mundo
azravé s do próprio umbigo, ou seja, a importância que os pensadores
~ rte-americanos dão ao tema e seus desdobramentos centra-se demais na
e voLu ç ão dos partidos poli ticos ocorrida dentro dos Estados Unidos
~~e, por sinal, é única, pouco discutindo o que se passou no resto do=_ ..do.
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no tempo e no espaço, ou seja, segundo a época e o país em foco, flutuando

à mercê dos valores culturais e dos jogos políticos existentes em cada socie-

dade."
•

Os partidos surgrram, em todo o mundo, como associações de

fato. Os Estados negaram-se, enquanto puderam, a dar uma acomodação

jurídica à realidade sociólogica chamada partidos políticos, desprovendo-os

de significação normativa até meados deste século. Mesmo assim, os parti-

os se tornaram o mais significativo evento no funcionamento dos mecanis-

mos democráticos contemporâneos. Em alguns recantos, porém, ainda hoje,

rsiste uma desconfortável situação ajurídica com alguns partidos por ra-

zões variadas e que, poucas vezes, são boas. Destaque-se, neste contexto, o

oblema da clandestinidade, oriunda, muitas das vezes, de uma intolerân-

'a cega, que alguns regimes praticam contra as oposições, chegando ao ex-

tremo de bani-Ias do ordenamento jurídico e considerá-Ias, oficialmente, or-

nizações marginais. Eis um indicador de que a condição jurídica, não é

.efinítiva na apuração da essência do partido político. O Partido Comunista

3rasileiro, verbi gratia, esteve na clandestinidade durante décadas e, no

tanto (assim como a nação judia, sem território por mais de dois mil

), não se dissipou, J?emperdeu seu reconhecimento externo de partido

ítico pelo mera ausência do reconhecimento estatal.

Há países onde os partidos são, ou foram, tidos como órgãos do

do. Esta prática está, de um modo geral, associada às ditaduras comu-.:

:c.:s~-e aos demais regimes unipartidaristas. Era o que ocorria, verbi gratia,

: ==~~ o da natureza é o estudo da essência, daquilo que Spinoza di-
--~ ~ e" ... sendo dado, faz necessariamente com que a coisa exista, e
~_e, sendo suprimido, faz necessariamente com que a coisa não exista;
;;,,:::outras palavras, aquilo sem o qual a coisa não pode nem existir
::e...n ser concebida ..." (Baruch Spinoza, Ética, Parte lI, in Os Pensadores - Espinosa, seleção

Marilena Chauí, São Paulo, Nova Cultural, 1991, p. 135) .
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no Leste europeu, antes da Queda do Muro de Berlim, e ainda persiste em

alguns países como a China, Coréia do Norte e Cuba. Outros países, com

regimes ditatoriais não-comunistas, também "engoliram" o instituto partidá-

rio, oficializando-o e almejando a legitimidade, por meio de um partido fan-

toche e de uma pantomima eleitoral.

Os partidos políticos podem, também, existir como entes públicos

autárquicos, como na Alemanha, onde as campanhas eleitorais e demais

despesas partidárias saem dos cofres públicos, garantindo-se um equilíbrio

real e evitando o abuso do poder econômico.

Há, ainda, partidos que são tratados constitucionalmente como

pessoas jurídicas de direito público, era o que ocorria no Brasil, antes da

Constituição Federal de 1988, ou os que são considerados pessoas jurídicas

de direito privado, como prevê a nossa Carta Magna atual.

A essência dos partidos políticos não é passível de ser determina-

da juridicamente. O ordenamento jurídico não aponta para além de uma na-

tureza jurídica, isto é, um retrato parcial da alma dos partidos políticos, que,

antes de se serem uma instituição jurídica, são uma realidade política e his-

tórica com uma "inegável influência na mobilização dos cidadãos, na orga-

nização de diversidades ideológicas e na aglutinação de interesses de grupos

e classes sociais't"

Constata-se, portanto, que, independentemente do fato de serem

ou não um direito constitucional formal, no dizer de José Joaquim Gomes

301.1. Gomes Canotilho, Direito constitucional. Coimbra, Alrnedina, 1989, p.371.
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Canotilho," existem, os partidos políticos, desde antes, como associações

com funções constitucionais materiais, ou, em outras palavras, organiza-

ções politico-constitucionais, que podem, ou não, estar no seio das Consti-

tuições formais. A maioria dos publicistas defende, no entanto, que a consti-

tucionalização (a formalização juridico-constitucional do papel dos partidos

políticos) é etapa necessária para os organismos partidários. Acreditamos

ser esta etapa importante, mas não indispensável, vez que os partidos exis-

tem com ou sem o reconhecimento do Estado.32

Em suma: existem partidos políticos (não facções ou outra carica-

tura de partido), que por uma razão qualquer encontram-se fora do ordena-

mento jurídico de um Estado, sobrevivendo, entretanto, enquanto organismo

partidário. Embora seu habitat natural seja o pluripartidarismo, os regimes

totalitários, cônscios de sua importância, criaram um ambiente artificial para

os partidos.

A observação dos sociólogos norte-americanos Austin Ranney e

Wi1lmore Kendal é altamente sagaz e conclusiva: "os partidos políticos são

essencialmente competidores - competidores legítimos - do que uma co-

munidade possui em matéria de poder político".33

ICf. lJ.Gomes Canotilho, op.cit., p. 371.

J-::::nboraconcordemos com Bonavides que os "partidos I ( ••• ) como 'pàrte
~a Constituição viva' (...) pertencem ainda a uma concepção de democra-
=~a contra a qual eles bracejam ou investem e que vem a ser a democra-
c~a liberalu e que o "lugar dos partidos, porém, (... ) é no Estado so-
=~a na democracia de massas, onde chegam à plenitude de seu poder e
z e conh e c í.ment;o j u r í.d í.co ". Paulo Bonavides, Ciência Política, 439.

"3Austin Ranney e Willmore Kendal, La Democracia y el sistema de los partidos politicos en los Esta-
os Unidos, in Amaldo Süssekind et aI., Comentários à Constituição. Rio de Janeiro, Freita Bastos, vol.

1991, p. 278 (grifos nossos).
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4. Tipos de partidos

Dentro do gênero partido político, pode-se encontrar inúmeras es-

pécies, mediante o uso de diversos critérios c1assificatórios. A taxionomia

partidária muitas vezes multiplica as dificuldades do estudioso, se não for

bem compreendida a ótica tomada por cada classificador.

A utilização dos rotineiros juízos de valor leva a divisão dos par-

tidos políticos em de direita, de centro e de esquerda, ou em burgueses e

proletários, ou, ainda, em totalitários e democráticos.

Maurice Duverger, ao pautar suas análises nos tipos de adeptos e

no problema do financiamento e, principalmente, na origem parlamentar ou

externa, criou um paradigrna na classificação dos partidos políticos: parti-

dos de quadros, partidos de massas e partidos íudiretos."

Para Neumanrr" existem partidos de representação individual,

em sociedades cujo campo político é restrito e a participação pequena

(limita-se, na prática, às eleições). A organização partidária, se é que existe,

mostra-se inativa no período de entre-safra eleitoral (sua função básica é a

seleção de representantes que, uma vez escolhidos, estão munidos de um

cheque em branco e só respondem perante a própria consciência). Já os

partidos de integração social seguem dois modelos básicos: integração

democrática ou integração total. Os primeiros assumem responsabilidades

empre mais numerosas nas democracias de massas, isentando os indivíduos

34Cf. Maurice Duverger, op. cit., pp. 20-33. Ao estudarmos a estrutura (organização
.:. t:erna) dos partidos polí ticos, aprofundarernos as observações acerca
da tipologia duvergeriana.

35 f. Sigmund Neumann, Modern Politica/ Parties. Approaches to Comparative Po/itics. Chicago,
niversity Press, 1956, pp. 403-405. .
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de cumprirem sua cota social, deixando, assim, de exercitar o senso de co-

munidade. Os totalitários, por sua vez, exigem do cidadão uma aceitação

incondicional da linha do partido e seu reinado monolítico.

Hans Nawiasky distingue os partidos políticos, dividindo-os em

partidos de princípios (Weltanschauungsparteien), e partidos de interes-

ses (lnteressenparteien), segundo sejam ideológicos ou fisiológicos. O

mesmo autor oferece uma outra classificação: partidos do movimento, que

buscam alterações no sistema, e partidos da conservação, que resistem às

mudanças.

Max Weber adota a tese de que há partidos ideológicos, que

buscam a realização de ideais de conteúdo político, e partidos de patrona-

gem, ou especializados, cuja principal finalidade é lograr posições de man-

do e vantagens materiais. 36

De todas as classificações resta confirmada a idéia de que o plu-

ralismo social é um fato: em qualquer sociedade, por mais homogênea que

possa parecer, encontramos grupos das mais diversas ordens que, longe de

serem autofágicos, respondem pela formação desta sociedade que, a cada

dia, toma-se mais e mais complexa.

A partir de certo momento histórico-cultural, a sociedade se

conscientiza de que a vida é melhor quando o espaço político é partilhado

entre todos para que estes possam, ao expressar suas diferenças de opinião,

convergir na busca de soluções, ao invés de marcharem para a secessão.

Carl Gustav Jung, o grande psicólogo suíço, é taxativo: "uma sociedade

36Vamireh Chacon, História dos Partidos Brasileiros. Brasilia, EdUnB, 1985.
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saudável e normal é aquela em que as pessoas habitualmente entram em di-

vergência, desde que um acordo geral é coisa rara de existir fora da esfera

das qualidades humanas instintívas'V'

o convívio com as minorias é, pois, que faz da maioria uma força

respeitada e legítima, e, ainda que combatida, tal combate será no campo

das idéias, democrático, e não no campo de Marte. O país torna-se uma uni-

dade por decantação, não por decreto.

5. Da importância: a luta histórica e o reconhecimento atual

do relevante papel dos partidos políticos

Os partidos políticos tiveram que abrir seu espaço a ferro e fogo,

lutando contra o preconceito de pensadores que, ainda atônitos diante dos

últimos e agonizantes momentos dos regimes absolutistas e sem compreen-

der perfeitamente o que era o recém-nascido sistema representativo, onde os

partidos políticos cresciam em ordem de importância no destino dos Esta-

dos, deixaram, estes pensadores, que escorresse o veneno do preconceito

contra o que consideravam um mal, um génnen desagregador.

A resistência dos filósofos, a impugnação doutrinária, foi ampla e

irrestrita, vinda das correntes mais díspares que se irmanaram em uma críti-

ca uníssona, erguida a partir de um sofisma de rara qualidade e delicadeza:

37Carl Gustav Jung, o Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1993,p. 59. Jung
completa: "apesar de a divergência funcionar como veículo na vida men-
tal de uma sociedade, não se pode considerá-Ia um objetivo em si. A
concordância é igualmente importante. E porque a psicologia depende,
basicamente, do equilíbrio dos contrários, nenhum julgamento pode ser
considerado defini ti vo sem que se leve em conta a sua reversibilida-
de". Carl Gustav Jung, op.cit., p. 59.
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os partidos deveriam ser banidos porque fomentavam o ódio, a discórdia e a

violência dentro da sociedade, gerando, via de consequência, "as sedições e

a guerra civil". 38

Era assim, pautados em um equívoco histórico, que restaurado-

res, liberais e, até mesmo, democratas marchavam unidos contra os partidos

políticos. Tamanha aliança tinha por fonte inspiradora os comentários que

intelectuais do porte de Thomas Hobbes, Edmund Burke, Jean-Jacques

Rousseau, Halifax e David Hume despejaram, com certa justiça, diga-se de

passagem, a respeito de certos protopartidos, sobretudo as facções.i" Vi-

vendo em períodos anteriores ao surgimento dos partidos modernos, usavam

o termo partido para designar, inclusive, todo e qualquer grupo rebelde, fato

que, inevitavelmente, jogou o termo na galeria dos pejorativos.

Tais críticas acabaram por contaminar a visão de seus futuros

leitores que, transcorridos muitos anos, já diante da realidade partidária mo-

derna, continuavam a praguejar impiedosamente contra os organismos parti-

dários, não percebendo as sutis diferenças entre os novos partidos e seus

primitivos ancestrais. O sentimento antipartidista, enfim, transcende o terre-

no das idéias e passa a ser advogado por estadistas e outros expressivos

políticos norte-americanos nos verdes anos da democracia estadunidense.

Fundadores da pátria, como George Washington e John Adams, assevera-

vam, em textos e discursos, seus maus presságios contra o sistema de parti-

38ThomasHobbes,Do Cidadão. SãoPaulo,MartinsFontes, 1992, p. 190. Hobbes usa indiscri-
rninadamente os termos partido e facção como sinônimos, o que era comum
em seu tempo. No Dicionário de Littré, encontra-se: "Partido: União de
várias pessoas contra outras que têm um interesse ou opinião contrá-
ria". Foi Voltaire, em seu Dicionário Filosófico, quem fez a distinção
ao afirmar que "o termo partido em si mesmo nada tem de odiento, o de
facção sempre o é", in Jean Charlot,op.cit.,p. 6.

39Hobbes escreve ser dever do governante dissolver as facções, que são
como "uma cidade dentro da cidade". ThomasHobbes,op.cit.,p. 230.
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dos. Há uma frase do Presidente Adams que é particularmente marcante:

"N ada me atemoriza tanto quanto a divisão da República em dois grandes

partidos, cada qual com o seu líder".40 Vê-se aqui, de forma evidente, o

medo de que a partidarização implicasse na ruína da unidade estatal.

Com o tempo, este temor comprovou-se infundado, tanto que a

constitucionalização das associações partidárias tomou-se um fenômeno

mundial. Ainda assim, os desconfiados não desapareceram, nem deixaram

de continuar a lançar farpas. Jellinek dizia que os partidos não tinham, en-

quanto tais, qualquer lugar na ordem estadual. Mesmo que lhes fosse reco-

nhecida influência política, eles apenas podiam ser tratados como maiorias

ou como minorias. "Paradoxalmente", diz Canotilho, "os partidos tinham um

papel constitucional, mas, ao mesmo tempo, eram remetidos para o domínio

dos acontecimentos extraconstitucionais"."

A postura de franca antipatia ao fenômeno partidário encontra-se

superada. Reconhece-se que a garantia de liberdade política leva ao plura-

lismo de opinião e, em consequência, à liberdade de associação e ao multi-

partidarismo. Longe de ameaçar a soberania, tal procedimento a consolida,

especialmente numa democracia, quando os cidadãos, ao diferirem entre si

nas questões que interessam a todos, têm a oportunidade de serem ouvidos e

de ouvir, obtendo, nas mais das vezes, o entendimento que a discórdia.

o direito à oposição tomou-se, assim, algo tão sagrado que sua

situação jurídica está criteriosamente regulamentada em muitos países,' so-

bretudo na Europa e nos Estados Unidos.

40John Adams citado por Bonavides in Paulo Bonavides, Ciência Política, p. 432.

41J.J.Gomes Canotilho, op.cit., p. 371.
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Em Portugal, ao tempo da ditadura salazarista, havia, segundo a

Lei Maior portuguesa de 1933, um Estado sem partidos. Com a Revolução

dos Cravos, passou a vigorar o direito de oposição democrática (que a atual

Carta Magna lusitana, de 1976, menciona em seu art. 117), "um direito que

resulta imediatamente da liberdade de opinião e da liberdade de associação
idá . ,,42parti ana .

No Reino Unido, dá-se à oposição um relevo mui especial visto

que "ela é potencialmente o governo em recesso"." O Leader of the

Opposition recebe, inclusive, seu título oficialmente, em sessão solene, das

mãos do monarca britânico.

Em resumo: os partidos políticos, organizações voltadas para a

conquista do poder político (representado pelo aparelho estatal), desempe-

nham, reconhecidamente, uma função do mais alto relevo e consideração na

esmagadora maioria das comunidades estatais do planeta. Na posição de

titulares do monopólio eleitoral, aos partidos foi conferido, de forma tácita

ou expressa, a função de intermediador político entre a sociedade e o Es-

tado. Cabe aos partidos selecionar e indicar aqueles que serão os candidatos

à liderança do processo político, representando-os nos pleitos eleitorais des-

tinados ao preenchimento dos principais cargos públicos.

6. Estrutura dos partidos

Ideologias, infra-estrutura social, participação e estratégia são al-

guns pontos de vista a serem considerados em uma análise dos partidos po-

42J.J.Gomes Canotilho, op.cit., p. 378.

43Paulo Bonavides, Ciência Política, p. 450.
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líticos. Ao destacannos o estudo organizacional dos partidos, isto não signi-

fica que desprezamos esses outros aspectos formadores dos partidos políti-

cos. Na realidade, centralizamos nossa análise dos partidos nos problemas

referentes a sua organização por ser mais conveniente à dissertação, mas

nem por isso deixamos de buscar o conhecimento dos demais componentes

do fenômeno social que são os partidos políticos. Destarte, distinguir a or-

ganização interna dos partidos daquilo que se denomina organização ex-

terna, a relação entre os partidos existentes em um mesmo país, é vital. À

primeira forma de organização dá-se o nome de estrutura dos partidos, à

segunda costuma-se chamar de sistema de partidos.

A distinção proposta por Duverger, já assinalada em tópico ante-

rior, é muito útil para o estudo da organização interna dos partidos. Para o

mestre francês os partidos podem ser enquadrados em dois modelos básicos:

partidos de quadros e partidos de massas. Situar um partido real em um

ou outro modelo permite um melhor entendimento de seu mecanismo inter-

no. Porém, não se deve exagerar o valor desta classificação, pois, como o

próprio Duverger admite, é possível encontrar-se tipos intermediários, como

os chamados partidos indiretos e os partidos que surgiram em países sub-

desenvolvidos, principalmente africanos e asiáticos logo que abandonaram a

condição de colônias, após a Segunda Guerra Mundial.

Dentro dos partidos de quadros, devemos atentar para dois tipos,

dois padrões distintos: o europeu e o norte-americano.

Os partidos conservadores e liberais da Europa mantêm, no con-

junto, a mesma estrutura com que se forrnaram no século passado, isto é,

apesar de suas diferenças (ideológicas, etc), eles são partidos de quadros
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clássicos, que não visam agrupar um número de participantes tão grande

quanto possível, mas reunir, em tomo de si, as figuras de maior destaque na

sociedade, conhecidas, no vocabulário politico-partidário, por notáveis.

A qualidade importa, pois, mais que a quantidade. Os notáveis são

procurados por seu prestígio, que lhes confere uma influência moral, ou por

sua fortuna pessoal, que lhes permite ajudar a cobrir os gastos partidários,

em especial os das campanhas eleitorais.

Os comitês locais constituem as unidades básicas dos partidos de

quadros europeus, mas sua organização é bastante fragil. Contudo, o número

pequeno de membros não demanda uma estrutura mais rígida. Sua autono-

mia é grande e os organismos centrais exercem pouca ou nenhuma autorida-

de sobre eles.

Os parlamentares, por sua vez, desempenham o papel de dirigen-

tes destes partidos, são eles os chefes dos partidos de quadros, porém, a

margem de autonomia que os parlamentares detêm varia em função do grau

de rigidez de cada partido. 44 Os partidos de quadros ingleses, por exemplo,

impõem a disciplina de voto nos escrutínios importantes e a autoridade do

líder do partido é incontestável. Já em outros países, como no Brasil, cujos

partidos de quadros assemelham-se aos europeus, não existe nem disciplina

de voto, nem o líder do partido tem sua autoridade assegurada.

44Aliás, a distinção errt re pa rt i do s fleJÚveia (sem disciplina de voto)
e rigidos(com disciplina de voto) é tão importante quanto a de parti-
dos de quadros e partidos de massas e, conquanto quase todos os parti-
dos de massas sejam rígidos e a maior parte dos partidos de quadros
flexíveis, encontramos exemplos de partidos de quadros rígidos, corno
os ingleses, e partidos de massa flexíveis.
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É importante saber que a estrutura dos partidos de quadros euro-

peus corresponde, de um modo geral, à estrutura do Estado Liberal. Quer

isto dizer, os partidos de quadros, mais antigos que os partidos de massas,

montaram sua organização interna na perspectiva de eleições com sufrágio

limitado, censitário, absorvendo, ainda, o sufrágio universal nos tempos em

que o eleitor mantinha a fé nas elites tradicionais: a aristocracia (que se

apresentava aos pleitos através dos partidos de quadros conservadores) e a

burguesia (usando os partidos de quadros liberais).

Tal estrutura resistiu quase ilesa ao forte avanço da democracia e

à presença dos partidos de massas na competição eleitoral, isto é, poucas

adaptações foram efetuadas na estrutura dos partidos de quadros desde sua

criação." É justamente neste ponto que se faz notar a diferença dos partidos

de quadros norte-americanos. Nos Estados Unidos, aconteceu que os parti-

dos de massas não vingaram e a principal causa desta esterilidade deve ser

atribuída ao desenvolvimento singular que os partidos de quadros deste país

sofreram na forma de se organizarem.

No começo do século XX, na pátria de Thomas Jefferson, estabe-

leceu-se, progressivamente, um sistema de eleições prévias, conhecido atu-

almente pela alcunha de primárias, uma espécie de pré-escrutínio em que a

totalidade dos cidadãos é convocada para designar os candidatos dos parti-

dos." Este mecanismo idiossincrático afasta os partidos de quadros norte-

americanos dos europeus, ao promover a quebra dos estreitos quadros dos

~50 surgimento de partidos de massas levou muitos partidos de quadros a
tentarem imitar uma estrutura que lhes era alheia. O resultado foi de-
sastroso. Entretanto, a evolução das técnicas de propaganda conduziu à
ampliação do número de militantes apenas durante as eleições, dispen-
sando as adesões regulares e permanentes dos partidos de massa.
460 Lei t .s e el ores se lnscrevem como republicanos ou democratas e partici-
pam da escolha do candidato de seu partido.
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comitês de notoriedades. Simultaneamente, impede-se o florescimento dos

partidos de massas vez que, aos eleitores, é oferecido um contato que substi-

tui a regra vigente nos partidos de massas, de designação dos candidatos

pelos próprios membros ou delegados do partido.V

Os partidos de massas possuem, por sua vez, uma estrutura sensi-

velmente divergente da que seus antípodas, os partidos de quadros, utilizam.

Esta estrutura é praticamente homogênea em seus três grandes modelos: o

socialista, o comunista e o fascista. Apesar de, obviamente, entre estes

tipos, também encontrar-se fatores diferenciadores, estes fatores, que dizem

respeito a sub-aspectos da organização interna, não são suficientes para pro-

vocar uma disparidade do nível da que observamos anteriormente, nos tipos

dos partidos de quadros. Em outras palavras, a técnica organizacional é, ba-

sicamente, a mesma nos tipos de partidos de massas.

O primeiro tipo de partido de massas a surgir, historicamente, foi

o socialista. No século passado, a falta de representatividade popular dos

partidos traduzia a estreiteza do campo político, onde a maior parte da popu-

lação não tinha voto. Os conflitos se davam entre aristocracia e burguesia,

classes pouco numerosas para as quais os partidos de quadros, liberais e

conservadores, eram suficientes. Com as mudanças sociais e políticas ad-

47Aliás, é proibido, por lei, que partidos na América adotem esta re-
gra, obrigando-os a realizarem as primárias. Isto, porém, não trans-
formou os partidos americanos em um modelo intermediário. Eles conti-
nuam a ser partidos de quadros porque as diretivas essenciais emanam
dos comitês de notoriedades, que não são democraticamente escolhidos.
No entanto, estabeleceu-se uma relação com o eleitorado mais precisa e
regular que a dos partidos de quadros europeus. Boa parte dos cidadãos
são republicanos ou democratas do berço ao túmulo porque " ...the two
major political parties are emotionally significant reference groups
for almost 95 per cent of the population (...) in the sense that peo-
pie have a 'pro' or 'anti' feeling about the two parties (... ) [at
election time) about a third of the population feels a 'strong' iden-
tification with their party". Robert E. Lane, Political Life. New York, The Free Press,
1969, p. 299-300.
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vindas da Revolução Industrial (crescimento das reinvidicações do proletari-

ado por melhores condições de trabalho e vida digna, sindicalização, ampli-

ação da democracia representativa a toda população, etc), surge a terceira

grande força da História dos partidos políticos: os socialistas.

Os candidatos operários, por razões óbvias, não contavam com o

apoio material das classes abastadas. Engedrou-se, então, um processo vi-

sando, sobretudo, o financiamento de suas campanhas eleitorais: arregimen-

tar, em tomo do partido socialista, o maior número possível de adeptos que

contribuiriam, de modo regular e permanente, com um imposto partidário,

para as despesas sobrevinientes (tal contribuição era feita diretamente ou

através dos sindicatos). Assim, milhares de cotas regavam as caixas dos

partidos socialistas, suprindo suas necessidades de ordem financeira.

Buscando diferenciarem-se ainda mais dos partidos das classes

dominantes, e marcar a posição de defensores do povo, os partidos socialis-

tas promoviam reuniões constantes destinadas à educação política de seus

filiados e interessados. A instrução era, inevitavelmente, carregada de ideo-

logia, mas, sem dúvida, servia ao propósito de ampliar os horizontes políti-

cos de uma larga faixa da população que, até então, entregava bovinamente

o exercício do poder a seus antigos suseranos.

Dentro do partido, porém, travava-se a maior de todas as batalhas.

Robert Michels enunciara que uma oligarquia de ferro dominava os parti-

dos políticos e impunha os nomes de sua predileção aos cargos internos e

eletivos, assegurando sua hegemonia. Seria isso também verdade para os

partidos socialistas, cuja origem e reputação eram democráticas? Seria

"urna utopia não só o socialismo como tal, mas ainda a simples política so-
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cialista"?" Desconfiados da atmosfera parlamentar e do perigo de corrupção

que ela comportava para os deputados operários, os partidos socialistas es-

tabeleceram o princípio da rígida subordinação dos parlamentares aos diri-

gentes internos que, por sua vez, seriam eleitos pelos militantes. Pretendia-

se, desta forma, impedir que os representantes do povo fossem

"desencaminhados" pelos representantes das elites.

Contudo, acrescenta Michels, a base de toda organização política

é conservadora, ainda que esta organização tenha uma bandeira democrática

ou revolucionária: o problema é que a organização política conduz ao poder

e este, para o pioneiro francês, é "conservador o tempo todo"." Daí que,

conquanto a presença de um partido que se proponha a implementar uma

justiça social possa influenciar o comportamento do Estado, forçando-o,

aqui e ali, a ceder, não mais apenas às pressões vindas de cima, mas também

habituando-o às exigências oriundas de baixo, encontramos limites a este

progresso nos próprios limites da direção da máquina partidária.

Destarte, assenta-se um avanço, mas sob controle, no Direito

Público. Ao crescer, o partido demanda a presença dos profissionais webe-

rianos, aqueles que vivem da política (e não para a política). Estes tratam

logo de afastar, ao máximo, a presença e a força dos demais membros do

partido, destituídos que são do conhecimento e experiência necessários para

enfrentar problemas de ordem técnica. 50 Assim, os burocratas dos partidos

48Robert Michels, Sociologia dos Partidos Políticos. Brasília, EdUnB, 1982, p. 219.

4~obert Michels, op. cit., p.219. Michels nos faz lembrar, com esta sentença, a
já citada máxima de Libero Badaró sobre os liberais no poder e os con-
servadores na oposição.

50Nesse sentido, ver Cláudio Lembo, Participação Política e Assistência Simples. Rio de Janei-
ro. Forense Universitária, 1991, p. 78,nota 2~. As dificuldades criadas pelos dirigen-
tes dos partidos para que a base se manifeste encontra um excelente
exemplo no caso da convocação, feita pelo próprio Marx, em 1872, para
a reunião do Conselho da Internacional Comunista na então inacessível
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cultivam a ciência dos mecanismos internos e, com fina habilidade, perpe-

tuam-se na direção do partido.

A democracia interna, consistente na participação de todos na di-

reção do partido, deixa, por consequência, de existir em tais circunstâncias,

prevalecendo aquilo que Duverger chamou de eleições piramidais. A cen-

tralização administrativa dos partidos evita ou abafa as iniciativas que pode-

riam partir das bases e só permitem a renovação interna na medida que inte-

ressa à cúpula, impedindo o arejamento que novas gerações, com novas

idéias, proporcionam.

Em suma: todo partido, não importa a ongem, se aburguesa,

mesmo o que se insinuava como vetor de mudanças globais na sociedade.

Aos poucos, dentro da normalidade, deixa-se absorver pelo regime e toma-

se uma bem comportada oposição constitucional. A evolução dos partidos

socialistas no sentido da social-democracia e sua progressiva integração ao

regime parlamentar demonstra o alegado. Os partidos socialistas desenvol-

veram-se como partidos de massas especializados.

Nos partidos comunistas e fascistas evidencia-se a presença dos

círculos oligárquicos na direção porque ambos estruturam-se de modo auto-

crático: são partidos de massas totalitários. A organização destes partidos é,

do ponto de vista técnico, a melhor que existe. A ideologia é de suma impor-

tancia, mais que em quaisquer outros organismos partidários." Ministrar aos

cidade de Haia. O uso de artimanhas, como horários inviáveis, discus-
sões intermináveis que esvaziam as reuniões fazendo com que somente os
caciques e seus asseclas permaneçam, etc, pelos partidos de massas
acaba igualando-os aos partidos de quadros (que, sem maiores culpas,
aniquilaram a democracia interna), onde as decisões são francamente
concentradas.

51Poder-se-ia até pensar nos partidos comunistas e fascistas como gême-
os, não fosse algumas questões: ideologia, base de apoio (comunistas -
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adeptos uma doutina tem um propósito específico: a catequização doutriná-

ria reforça os laços de participação, o compromisso com a causa e o todo.

Ergue-se, assim, uma estrutura identica à religiosa. Como as

Igrejas, estes partidos, em especial, possuem seu clero (os dirigentes), seus

fiéis,52 sua ortodoxia e sua intolerância. O fanatismo político, que surge com

facilidade nas estruturas fascistas e comunistas, lembra em muito o fanatis-

mo religioso. Duverger comenta, com propriedade, que o "declínio das reli-

giões oficiais coincide com o surto das religiões políticas". 53

Quanto aos tipos de partidos considerados intermediários, pela

sua estrutura peculiar, dois merecem destaque: a) os partidos indiretos,

como o partido trabalhista britânico, onde não se adere diretamente ao parti-

do, mas, em geral, a uma organização que é membro coletivo do partido; b)

os partidos dos países subdesenvolvidos, alguns são possuidores de gran-

de originalidade em seus aspectos organizacionais, como alguns partidos da

popular, fascistas - burguesa), confronto com o centralismo (os comu-
nistas mascaram, dizendo-se democratas, já os fascistas assumem, ten-
do, inclusive, elevado o autoritarismo à condição de princípio, o
Führer Prinzip) ..

52Isto exige uma explanação acerca da noção de membro e a de graus de
participação. Baseamo-nos em Duverger, mas dele discordamos ligeira-
mente em alguns pontos. Formalmente, quem se filia a um partido, faz
uma adesão protocolar, é chamado de adepto ou filiado. Quanto à parti-
cipação, independente do fato de serem ou não membros formais, os in-
divíduos estarão incluídos em um destes três círculos concêntricos: o
dos eleitores, círculo externo, daqueles que votaram no partido em um
determinado pleito, mensurável estatisticamente, porém volúvel; o dos
simpatizantes, intermediário, mais que eleitores e menos que militan-
tes, votam sempre, e declaradamente, no partido porque acreditam em
suas idéias e/ou admiram seus líderes; o dos militantes, interno, 'for-
mado de pessoas que se dedicam a uma ação política (assistem reuniões
regularmente, organizam a propaganda, preparam campanhas eleitorais).
A relação entre estes círculos revela algo fundamental: os círculos
internos animam os círculos externos. Na medida em que os internos re-
fletem o pensamento dos externos tem-se uma democracia, caso contrá-
rio, mais comum, esta série de círculos define uma oligarquia, a oli-
garquia de ferro à qual Michels faz referência em uma lei de bronze.
53M . D .aunce uverger, op. cit., p. 98.
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África negra e do mundo árabe (partidos que são, essencialmente, o braço

político de tribos rivais),54já outros espelham-se nos partidos de quadros e

de massas europeus. 55

7. Sistema de partidos

Em cada país, durante um período mais ou menos longo, o número

de partidos que convivem no espaço político, suas respectivas dimensões,

ideologias, alianças e o tipo de oposição apresentam uma certa estabilidade.

Tomando por base esses elementos, pode-se descrever o que se

convencionou chamar de sistema de partidos ou sistema partidário de um

país durante o período em questão, ou seja, a organização externa que a so-

matória dos partidos do país em foco produz.

o estudo comparado permite o estabelecimento de alguns para-

digmas de sistemas de partidos. Longe de nada ter de significativo, a taxio-

nomia dos sistemas partidários evoca uma relação não muito óbvia que

540U tros casos, ci tados por Thomas Hodgk.in, African Political Parties. An Introductory
Guide in Jean Charlot, op. cit., p. 177, são: os partidos interterritoriais, que
transcedem a fronteira de um único Estado; os partidos regionais ou
étnicos; e os partidos-anões, reduzidos aos habitantes de uma determi-
nada localidade.

55A análise encampada neste tópico segue a lógica de raciocínio apre-
sentada por Duverger, contudo, Aaron B. Wildavsky, em A Methodological Critique of
Duverger 's Political Parties, Journal of Politics 21(2), maio de 1959, p. 303-318, devas ta o que
considera quatro ilusões manifestas na obra do mestre francês: a ilu-
são de uma história unidimensional, a ilusão mística, a da demonstra-
ção pela forma e a da representação truncada do real. A menção à crí-
tica a Duverger serve para relembrar que todas as teorias são imper-
feitas, parciais, por serem representações da realidade e não a pró-
pria realidade. O bom estudo reside em minorar a margem de erro, apre-
sentando as teorias mais completas, e não em eliminar o erro, porque
isto é uma impossibilidade.
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existe entre a estrutura e o funcionamento dos partidos políticos e a estrutura

e o funcionamento dos regimes políticos que os abrigam.

o critério mais utilizado neste estudo é o do número de partidos

relevantes no contexto político. A relevância do partido será identificada

levando-se em consideração, sobretudo, a sua força eleitoral, a sua taxa de

ocupação das vagas parlamentares e o poder de coalizão e de intimidação

destes partidos. 56

Segundo Giovanni Sartori, existem sete classes'? de sistemas par-

tidários distribuídas em duas categorias fundamentais: a) categoria dos sis-

temas não-competitivos, que abrange as classes dos partidos únicos e dos

partidos hegernônicos; e b) categoria dos sistemas competitivos, que com-

preende as classes dos partidos predominantes, dos sistemas bipartidários,

dos pluralismos moderados e limitados, dos pluralismos polarizados e ex-

tremados e dos partidos atomizados (que estaria mais para um arranjo politi-

co-partidário, um amontoado de partidos, do que propriamente um siste-

ma"). Graficamente'? temos:

GRÁFICO I: Relação entre sistemas partidários e o grau
de dispersão do poder e da estabilidade do sistema po-
lítico nos países que os adotam.

~ão há nada de absolutamente rígido na condução deste estudo. A de-
pender do contexto político,' um partido que angarie, verbi gratia,
cinco por cento dos votos ou das vagas no parlamento pode ser conside-
rado politicamente relevante em um certo país e irrelevante em outro.

r ão confundir a classificação de sistemas com a classificação de par-
~idos (tipologia partidária).

A Malásia é um exemplo deste modelo caótico que o Brasil tangenciou
~os últimos anos.

S9i<.eproduçãoda Figura 4 do Cap. V, Parte Ir, do livro de Giovanni Sartori
Partidos e Sistemas Partidários. Rio de Janeiro - Brasília, Zahar - EdUnB, 1982, p. 153. '
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Dispersão

............................ , :

Polarização e
alta fragmentação

Segmentação

Baixa fragmentação

Concentração igual
(com alteração)

Concentração unimo
daI (sem alteração)

Hierarquia (rnonopó
lio menos rigoroso)

Monopólio total

Concentração Unipar Hege p;edol1ll'Blpar PllIral. ~I~ Atomização
ttdismo môníco nante tldbmo modo polaríz,

Classificando os sistemas partidários de acordo com o critério

numérico, obtemos o formato dos sistemas, disposto no eixo das abcissas.

Cada formato encerra uma mecânica própria, apresentada no eixo das coor-

denadas. A relação entre o formato e a mecânica oferece um meio adequado

para um aprofundamento do estudo dos sistemas.

Os países com um pluripartidarismo extremado e polarizado

têm em torno de seis a sete partidos relevantes. A contagem não é precisa,

mas estimada. A identidade desta categoria costuma escapar à atenção da

maioria dos pensadores, que a colocam como uma sub-espécie do multipar-

tidarismo. Ademais, o uso de antolhos dualistas, tendência de se explicar

todo e qualquer sistema partidário como extrapolação do sistema bipartidá-

rio, que Duverger considerava uma lei natural da política." acentua a difi-

culdade de compreensão deste sistema. Contudo, encontramos exemplos

6O"Nem sempre há dualismo dos partidos, mas quase sempre há dualismo
das tendências. Toda política implica escolha entre dois tipos de so-
luções: as soluções intermediárias se relacionam umas com as outras; o
que equivale a dizer que o centro não existe em política: pode existir
partido do centro, mas não tendência do centro, doutrina do centro".
Maurice Duverger. op. cit., p. 250.
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deste sistema na República alemã de Weimar, na Quarta República francesa,

na Itália e na Nova República brasileira, de 1985 a 1994.

As principais características do pluralismo polarizado e extremado

resumem-se nas seguintes: a) o fator técnico essencial é o regime eleitoral

que embasa uma representação proporcional e fragmentada com legisla-

ção efêmera e casuística; b) presença de partidos anti-sistema relevan-

tes, isto é, o sistema encerra uma oposição anti-sistema que abarca todos os

partidos relevantes situados num espectro que vai da rejeição ao protesto,

cujo denominador comum é o impacto deslegitirnador; c) oposições bilate-

rais e irresponsáveis." d) ocupação ao longo do centro métrico do sis-

tema, por partidos de todas as matizes situadas no espectro esquerda-

direita, o que implica em interações triangulares e não bipolares, como que-

ria Duverger, vez que o sistema é multipolar por sua mecânica competitiva

girar em tomo de um centro que tem de enfrentar tanto uma esquerda como

uma direítar" e) um provável predomínio das tendências centrífugas de-

corre do enfraquecimento e afastamento do centro com uma consequente

polarização entre os extremos nas disputas eleitorais." f) grande espaço

61Quando a opo sa ça o é unilateral, os partidos que a fazem podem unir
forças, num governo alternativo, mas nas formações polarizadas as opo-
sições são mutuamente exclusivas e estão mais próximas dos partidos
governamentais do que entre si (o extinto PDS e o PT servem de exemplo
do que se está afirmando). Quanto à irresponsabilidade, esta vincula-
se à peculiar mecânica do rodízio governamental que, neste caso, ca-
racteriza-se como periférico, onde há partidos que governam de forma
permanente, sem nunca estarem na proa do governo, mudando fisiologica-
mente de aliados. Uma oposição comporta-se de modo responsável se es-
perar ter de "responder", realizar o que prometeu. O PFL, por exemplo,
eximi-se disso pois sempre é do governo, mas nunca é o governo.

62É o dilema presente em partidos como o PMDB e o PSDB.

63Foi o que se passou na eleição presidencial de 1989, quando a disputa
Lula veISUS Collor, encarnou o espírito de esquerda. veIsu. direita,
com a migração do centro para os dois pólos.
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ideológico nestas formações políticas;" g) jogo político desigual com de-

terioração das regras da competição partidária."

o pluripartidarismo moderado e limitado situa-se entre os sis-

temas bipartidários e o pluralismo extremado e polarizado. Compreende,

basicamente, os países que têm de três a cinco partidos relevantes. São

exemplos de formato tripartidário: Alemanha, Bélgica e Irlanda. Já Suécia,

Islândia, Portugal e Luxemburgo têm formato quadripartidário. Suíça, Ho-

landa e Noruega possuem cinco partidos relevantes a compor seus sistemas.

Este sistema caracteriza-se por: a) baixa fragmentação, devido a coalizões

estáveis, e legislação consistente; b) distância ideológica relativamente

pequena entre seus partidos relevantes; c) fuga do polarismo extremado

e consequente aproximação da configuração bipolar; d) competição leal

e centrípeta."

64Ideologia "pode significar (i) participação altamente emotiva na po-
litica, e (ii) umamentalidade particular, umafo~ menti •. Em forma-
ções políticas monistas, a ênfase deve recair sobre o primeiro elemen-
to (... ) nos sistemas pluralistas, (... ) sobre o segundo (a ideologia
entendida como uma maneira de ver e conceber a política (... ) Essa
abordagem ideológica (... ) nasce das próprias raízes de uma cultura
(não apenas da cultura política) e reflete, tipicamente, a mentalidade
do racionalismo, em oposição à mentalidade empírica e pragmática". Gio-
vanni Sartori. op. cit.. p. 162. Isso não quer dizer que, dada uma cultura racio-
nalista, segue-se necessariamente o ideologismo, mas que uma cultura
racionalista é mais favorável para a política ideológica (França, Itá-
lia, Brasil), ao passo que uma cultura empírica é terreno menos propí-
cio para que a ideologia deite raízes (Inglaterra, Estados Unidos) .

65Há um desequilibrio inflacionário gerado por uma situação onde os
competidores recorrem a apelos e promessas cada vez maiores sem se
preocuparem muito com o cumprimento. É uma verdadeira fraude que não
está sujeita a qualquer espécie de controle legal.

~A instabilidade social e econômica, em geral, associa-se ao pluralis-
mo extremado. Com a progressiva estabilização e atenuação dos proble-
mas sociais, há uma natural acomodação e conversão para o pluralismo
moderado. Foi o que aconteceu em Weimar e na França. A Itália tem um
agravante no fato de que, apesar do Norte ser altamente desenvolvido,
o Sul é muito atrasado o que a impede ainda de se desvencilhar do sis-
tema extremado. O Brasil do Real pode estar dando o primeiro passo em
direção ao pluralismo moderado e a prova disso está na fusão de parti-
dos que recentemente ocorreram (o PDS e o PSD formaram o PPR e este
fundiu-se com o PP dando origem ao PPB).
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Os sistemas bipartidários, ou bipartidarismo (ou bipartidismo),

são os mais conhecidos. "Isso porque se trata de um sistema relativamente

simples, porque os países que o praticam são importantes e porque represen-

tam o caso paradigmático't.'" Aqui, porém, encontra-se, por igual, questões

cuja resposta gera dificuldades. Quando um terceiro partido ou mesmo ter-

ceiros partidos devem ser descartados para o enquadramento do sistema?

Quando um segundo partido é suficientemente forte para enquadrarmos o

sistema como bipartidário? Cada especialista tem uma lista diferente onde

inclui países que considera bipartidários. Há quem inclua países de formato

tripartidário e países cujo sistema é visivelmente de partido predominante na

sua catalogação. A rigor, apenas quatro países fazem parte, de forma incon-

testável, deste seleto sistema: Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e

Austrália. Ainda assim, o modelo inglês e o norte-americano são tão disso-

nantes que só por força do formato faz sentido classificá-los juntos. As ca-

racterísticas gerais dos sistemas bipartidários seriam as seguintes: a) dois

partidos estão em condições de competir pela maioria absoluta de ca-

deiras (em escrutínio majoritário de turno único); b) um dos dois conse-

gue, na prática, conquistar uma maioria parlamentar suficiente; c) esse

partido dispõe-se a governar sozinho, mas d) a alternação ou rotativida-

de no poder continua sendo uma expectativa possível."

67Giovanni Sartori, op. cit., p. 213.

~A partir da observação histórica, podemos ver como as característ~cas
ci tadas se revelam. Nos Estados Unidos, republicanos e de ocratas se
revezam desde meados do século passado, apesar de longos períodos em
que um ou outro permanece absoluto. A alternância no poder entre os
partidos australianos é bem menos vistosa, face as constantes vitórias
dos liberais frente aos trabalhistas. Os trabalhistas neozelândeses
também só governaram em raros hiatos dos nacionais. A Inglaterra ofe-
rece a mais razoável oscilação do pêndulo: trabalhistas e conservado-
res intercalaram-se com frequência no poder desde a Segunda Guerra e,
embora os conservadores dominem o Gabinete a mais de dezesseis anos,
dificilmente venceram o próximo pleito. Do exposto, vê-se que não é a
contínua alternância, mas a sua expectativa plausível que importa ..
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Não há sistema bipartidário, como de resto nenhum outro sistema

partidário, que seja perfeito, no sentido de puro. Assim, países como o Ca-

nadá e a Áustria, apesar de não alinharem todas as condições supracitadas,

poderiam ser conceituados como possuidores de um sistema bipartidário se

levarmos em conta que apresentam um funcionamento que os aproxima dos

quatro países destacados.

o bipartidismo, em geral, funciona quando a difusão de opinião é

pequena na sociedade e, aliado a este fato, uma mecânica eleitoral centrípeta

propicia o consenso. Eis porque é nos países de cultura empírica, que pres-

supõem e/ou produzem sociedades politicamente caracterizadas por um ele-

vado consenso e um espectro ideológico mínimo, onde o bipartidismo tem

seus melhores desempenhos.f"

o sistema de partido predominante começa a ser operacionali-

zado a partir da seguinte idéia: sempre que encontramos, numa formação

política, um partido que supera de longe todos os outros, esse partido é do-

minante, por ser significamente mais forte do que os outros. Com este único

69"0 exemplo macroscópico disso são os Estados Unidos. O potencial de
conflito na sociedade norte-americana é enorme, mas não se reflete ao
ní vel do sistema partidário. O fato de serem ( ... ) a única sociedade
industrial que não produziu um partido de classe operária deve-se, em
grande parte, a um conjunto de circunstâncias históricas peculiares,
mas também à natureza do bipartidarismo norte-americano. E a proporção
na qual o sistema partidário é minimizador de conflitos revela-se cla-
ramente ( ... ) pela porcentagem bastante alta dos não-eleitores ( ... )
particularmente ( ... ) de baixas camadas. A exigência de inscrição nos
registros eleitorais dificilmente constituiria impedimento se a polí-
tica tivesse relevância para as camadas não-votantes ( ... ) eví.dent.e -
mente não tem." Giovanni Sartori, op. cit., p. 220-221. E acrescenta: "Há uma lógica
sistêmica em tudo isso ( ... ) o fato de dois partidos terem quase a
mesma força dificilmente pode ser considerado "natural" ou acidental
( ... ) o tipo de equilíbrio e oscilação entre os dois partidos é obtido
e mantido através da tática da competição partidária. No bipartidaris-
mo, os partidos devem ser agências agregativas que mantêm sua quase
igualdade competitiva pela fusão do maior número possível de grupos,
interesses e reinvidicações." Giovanni Sartori, op. cit., p. 221. Do exame históri-
co, constata-se que, em grande parte, os sistemas bipartidários ali-
mentaram e moldaram condições favoráveis para si, ao invés destas se-
rem seus pressupostos lógicos.
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critério, obteríamos uma lista bastante diversificada de países e que não cor-

responderia à realidade sistêmica que estamos procurando. É indispensável

somar-se, a esta primeira consideração algumas indagações 70 ou estaciona-

remos no conceito genérico de partido dominante, desenvolvido por Duver-

ger e Almond, que é bem pouco esc1arecedor.

Predominância aparece, portanto, como um termo semanticamen-

te mais suave que dominância e mais adequado para descrever o tipo de

sistema partidário em questão, um sistema competitivo com um partido cujo

desempenho é muito superior aos demais. Predominância é usado ainda em

contraposição a hegemonia, que vai servir de referência a certos sistemas

não-competitivos. Os sistemas de partido predominante pertencem, indubi-

tavelmente, ao espaço do pluralismo partidário. Outros partidos não só têm

permissão para existir como realmente existem enquanto competidores le-

gais e legítimos do partido predominante, operando como antagonistas da-

quele partido, embora, em geral, sejam inefícientes."

A Índia, o Japão e a Turquia são exemplos de países com uma

história de partido predominante. A Suécia e a Noruega situam-se na linha

limitrofe entre o pluralismo moderado e o sistema de predominância. Quanto

tempo levaria para um partido predominante estabelecer um sistema de par-

70Num país em que um partido atinge sempre resultados espetaculares nas
eleições, como saber que o veredi to das urnas foi verdadeiro? Qual a
margem de liberdade das eleições? Como saber que as urnas não são vio-
ladas e os votos adulterados? Nada é tão difícil quanto provar uma
fraude eleitoral, mas o controle ou não da contagem de votos já é um
indicador significativo.

71" ••• o sistema de partido predominante é ( ... ) um sistema de mais de
um partido, no qual a rotação não ocorre na realidade. Acontece sim-
plesmente que o mesmo partido consegue sempre uma maioria absoluta de
cadeiras (não necessariamente de votos) no parlamento." GiOVanIÚ Sartori, op.
cit., p. 224.
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tido predominante? Um critério razoável seria considerar que quatro maio-

rias absolutas sucessivas no parlamento sedimentam o sistema.

No momento em que a competição termina, falar de partidos 'e

sistemas passa a ter um enfoque diferenciado. É que a competitividade im-

plica na existência de um potencial de retaliação, mecanismo que, embora

possa ser obstruído ou deformado por diversos fatores (como publicidade,

campanha eleitoral, mobilização e outros), continua a existir, mesmo no sis-

tema de partido predominante. Na economia, é sabido que o monopólio no

mercado é algo muito distinto do monopólio sem mercado. Mutatis mutandi,

em política dá-se o mesmo.

Como analisamos a área competitiva a partir de seu extremo, de-

vemos iniciarmos na área não-competitiva também pelo seu extremo, ou

seja, a partir dos sistemas de partido único ou unipartidarismo.

De início, chama a atenção o contrasenso lógico na expressão

partido único. É que partido dá a idéia de que há mais de um. Entretanto,

nos regimes ditatoriais a praxe consiste em permitir apenas ao partido oficial

a ocupação do cenário político, vetado aos demais. O unipartidarismo com-

preende dois modelos fundamentais: o unipartidarismo totalitário e o auto-

ritário.72

1
1A diferença entre totalitarismo e autoritarismo consiste em que', no

primeiro caso, o partido é fortemente ideológico e tem um mais alto
grau de difusão, mobilização e controle sobre a vida dos cidadãos
(vantagens são oferecidas a quem participa no partido o que implica em

possuir este um mar de olhos e ouvidos a serviço do Estado: a vigília
suprema do Grande Irmão, que George Orwell descreveu em 1984, e que
Brecht louvou em seu hino ao Partido Comunista). Já no autoritarismo,
falta essa ideologia esmagadora e o partido não é orgão de tanto des-
taque, sendo que o controle político fica mais restrito aos instrumen-
tos regulares (clássicos) de poder, como a polícia e os tribunais.
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Em ambos os casos, não faltam exemplos. No primeiro, temos,

verbi gratia, a Alemanha nazista, exemplo por excelência de totalitarismo.

Após subirem ao poder, os nazistas destruíram as oposições e fundiram-se a

tal ponto com a imagem do país que a cruz suástica passou a ocupar o cen-

tro da bandeira alemã. Outros totalitarismos partidários importantes: a

U.R.S.S., especialmente no período stalinista, e, atualmente, a China. No

segundo caso, o unipartidarismo autoritário, tem-se uma lista ainda mais

numerosa que inclui, para ficarmos apenas no presente, o Iraque e a Líbia.

Finalmente, os sistemas de partido hegemônico são uma curiosa

variante utilizada pelos regimes fechados para o unipartidarismo. Ao invés

de encerrar apenas um partido, cria-se um modelo centrado no partido go-

vernista mas que apresenta uma periferia de partidos menores e, na verdade,

de segunda classe. O partido hegemônico não permite uma competição pelo

poder, isto é, os outros partidos são tolerados mas não disputam, em bases

iguais, com o partido hegemônico. A razão para a simulação de um mercado

partidário é que, além de servir como válvula de escape psicológica, funcio-

na como válvula de segurança do sistema político, destinada a apaziguar a

oposição.

O sistema em questão tem dois grandes modelos: o do partido he-

gemônico ideológico e o do pragmático.

Há quem diga que a antiga Alemanha Oriental encarnava o pri-

meiro modelo, mas, sem dúvida alguma, o maior exemplo de um sistema de

partido hegemônico ideológico foi a Polônia comunista. Partidos poloneses

não-comunistas, como o Partido do Campesinato Unido, o Democrático e o

famoso Solidariedade, chegaram a partilhar, durante o regime comunista, de
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cargos no governo e/ou influenciar a opinião pública, mas estes partidos ja-

mais poderiam comprometer a posição do partido hegemônico (quando o

Solidariedade começou a ameaçar o regime, sobreveio uma intervenção so-

viética).

o PRI mexicano é apontado como exemplo máximo do segundo

caso. O Brasil também teve um sistema pragmático de 1966 até 1981, quan-

do o maior partido do Ocidente, a ARENA (Aliança Renovadora Nacional),

reinava absoluta, utilizando-se do MDB (Movimento Democrata Brasileiro)

como um instrumento de legitimação, evitando, com artificios legais, que

este viesse a se tomar, efetivamente, uma oposição considerável ao regime

militar. 73

730 famoso pacote de Abril, lançado por Geisel, que alterou a represen-
tação dos Estados-membros na Câmara (que era, junto com o Senado, Co-
légio Eleitoral), para que o Nordeste, onde a AREA era mais bem vota-
da, tivesse mais cadeiras, deixou sequelas que ainda hoje distoréem a
representatividade proporcional da população brasileira naquela Casa.
"Houve, na época, dentre os ilwninados, que vez por outra se tornam
eminências parvas da República, a ilusão de que o bipartidarismo assim
estabelecido serviria de base de um regime à inglesa ... " comenta com
delicioso sarcasmo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, O Parlamentarismo. São Paulo, Saraiva,
1993, p. 81, adiante complementa: "É sabido que o Pres. Castello Branco
fez pessoalmente gestões para que determinados parlamentares ingres-
sassem, não no seu partido, a Arena, mas no da oposição. Considerava
ele, com efeito, imprescindível a existência de um partido de oposi-
ção. " Manoel Gonçalves Ferreira Filho, op. cit., p. 81 (nota 5).
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lU

OS PARTIDOS POLÍTICOS NO DIREITO BRASILEIRO

1. A estrutura socio-econômica e cultural brasileira enquanto

base dos partidos políticos

Não há problema jurídico que não tenha raízes na sociologia e no

plano etico-político. Os partidos políticos deveriam supostamente encamar o

papel de forças representativas da sociedade no plano político. Numa

democracia, serviriam de canais de comunicação entre o povo e o organismo

estatal. Contudo, agem, quase sempre, de forma independente, como se

fossem um fim em si mesmos. As entidades partidárias encontram-se pois,

desvinculadas do povo, cuja expressão política era seu encargo e, igualmen-

te lamentável, das idéias que, enquanto veículos de opinião, em tese, carre-

ganam.

Esta crise de identidade dos partidos políticos nos regimes demo-

cráticos é mundial, somando atenuantes e/ou agravantes em função de

peculiariedades nacionais, isto é, a par dos fenômenos descritos no capítulo

anterior," outros fatores, de ordem regional, contribuem para que os parti-

74Comoa noção de empresa poli tica, que Weber desenvolveu em seus es-
tudos sobre burocracia e partidos, ou a tendência oligárquica no in-
terior dos partidos, exaltada por Michels.
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dos políticos sejam, em geral, estranhamente avessos ao convívio com a

sociedade e demasiadamente ávidos pelo poder estatal. Há coisas escondi-

das na gênese socio-política brasileira, argentina, suíça ou canadense, que

iluminam melhor o estudo e o entendimento de cada partido e de cada

sistema partidário, bem como da condição jurídica que desfrutam e da

legislação que os envolve.

No Brasil, é indispensável conhecer os fundamentos de nossa so-

ciedade, patriarcalista e patrirnonialista, que repassa seu tempero para o

ordenamento jurídico: eis onde se refugia o ingrediente brasileiríssimo no

estudo dos partidos. Dos pioneiros que se dedicaram à minuciosa construção

do gigantesco painel socio-econômico, político e cultural brasileiro, desta-

camos: Gilberto Freyre, com Casa Grande & Senzala (1932); Caio Prado

Júnior, através da Evolução Política do Brasil (1933); Sérgio Buarque de

Holanda, em suas Raizes do Brasil (1936) e Raymundo Faoro, com Os

Donos do Poder (1958).

Apesar da extraordinária importância das obras de Freyre e Prado

Júnior, ambas esbarraram ainda nos limites do método interpretativo tradici-

onal, de cunho Iegalista-formalista, Leitor de Weber, Buarque de Holanda

consegue dar um passo além e sintetizar as principais idéias suscitadas pelos

dois primeiros autores com o uso de parâmetros definitivamente sociológi-

cos.

Na origem da civilização brasileira, uma regra foi invertida: o Es-

tado, in casu, a Coroa portuguesa, estabeleceu-se muito antes de surgir o

povo. Esta inversão, comum a toda a América Latina, é detectável no

desapego manifesto pela terra descoberta. Mesmo em seus melhores mo-

mentos, a obra realizada pelos lusitanos no Brasil foi bem mais de feitoriza-
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ção do que de colonização. Não convinham grandes obras, que não produ-

zissem beneficios imediatos. Nada que trouxesse maiores despesas ou

resultasse em prejuízo para a Metrópole. Foram, pois, fidalgos portugueses,

aquinhoados por El-Rey e pensando em enriquecer o mais rápido possível

para logo voltar à santa terrinha, que lideraram o processo de uso e ocupa-

ção das novas terras. "A fisionomia mercantil, quase semita, dessa coloniza-

ção, exprime-se tão sensivelmente no sistema de povoação litorânea ao

alcance dos portos de embarque, quanto ao fenômeno (...) do desequilibrio

entre o esplendor rural e a miséria urbana. ,,75

Assim, quando as aristocracias rurais instalaram-s puderam gozar

de imensa liberdade. A presença estatal era de uma intrigant ambiguidade:

zelosa e repressora, em matéria tributária, a Coroa portuguesa mostrava-se

altamente relapsa em matéria civil, deixando a solução destes conflitos aos

cuidados das elites locais.

Nos domínios rurais, as famílias se organizavam segundo as nor-

mas clássicas do Direito romano-canônico, mantidas na Península Ibérica

através de inúmeras gerações. Base e centro de toda a organização, o círculo

familiar crescia com os escravos e agregados e, com ele, a autoridade do

paterfamiliasl''

Nesse ambiente, o pátrio poder é virtualmente ilimitado: a popula-

ção não vivia em comum, mas em particular, possibilitando que a casa de

75 Sérgio Buarque de Holanda. op. cit.. p. 73. Segue c í, tando o Padre Manuel da Nóbre-
ga, em carta de 1552: "... de quantos lá vieram, nenhum tem amor a
esta terra (... ) todos q erem fazer em seu proveito, ainda que seja a
custa da terra, porque esperam de se irff. Adiciona o jesuíta que todos
têm sua afeição em Portugal e preferem ver muitos navios carregados de
ouro saindo do Brasil que mui tas almas indo para o Céu. Manuel da Nóbrega,
Cartas do Brasil in Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., p. 73.

-6 Pater significa, aqui, chefe e não pai; pai, em rigor, é genitor.
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cada senhor de engenho e, posteriormente, cada plantador de café, fosse

uma verdadeira república. Muitas vezes, não existiam freios para a tirania

familiar." Somente em 1808, e posteriormente em 1930, é que se verifica-

ram mudanças acentuadas deste quadro, mas os vestígios de tamanho

despotismo são ainda bem nitidos em vários bolsões do país."

Foi com o declínio da lavoura açucareira e a ascensão dos centros

urbanos, precipitada pela vinda de D. João VI, que a velha aristocracia rural

principiou a perder sua posição. Ocupações nitidamente citadinas passaram

a reclamar igual eminência dos senhores rurais, como a atividade política, a

burocracia e as profissões liberais. Transportada de súbito para a cidade,

essa gente carrega consigo a mentalidade, os preconceitos e o estilo de vida

de sua primitiva condição. A improvisada burguesia urbana é, pois, fruto

direto do patriarcado rural. O poderoso e exigente quadro familiar toma-se

uma sombra que persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico.

A entidade privada precede, assim, a pública. "O resultado era predomina-

77Não raro, em conselho de família, condenava-se à morte alguém da casa
e mandava-se executar a sentença, sem que a Justiça desse um único
passo no sentido de impedir o homicídio ou de castigar o culpado, a
despeito'de toda a publicidade que o próprio criminoso dava ao fato.

78Toda elite busca diferenciar-se do resto da população adotando
hábitos e costumes que sirvam de suporte para o que acreditam ser sua
identidade privilegiada. Neste processo, o falar, o ler, o escrever, o
vestir, o comer, o portar-se à mesa e outros denominadores são propo-
sitalmente exercitados de modo que fiquem nitidamente desigual (e com
ar de superior) ao praticado pelo povo. Tais denominadores viabilizam
o distanciamento socio-cultural que as elites perseguem, a hierarquia
social torna-se visível através deles. No Ocidente, este método parti-
cular de distanciamento teve seu apogeu da Idade Média ao Absolutismo
(Luís XIV da França foi um gênio do assunto). Os fidalgos portugueses
não partilhavam dos excessos da nobreza européia neste tópico, ~\não só
os nobres comiam com os populachos, mas ainda lhes entregavam'a cria-
ção dos filhos" (Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., pp. 7-8), mas uma agravante
despertou-lhes a idéia de superioridade: nossa plebe era maciçamente
formada por elementos de outras raças, a nativa e a negra. Com o
tempo, a miscigenação e a proximidade entre a Casa Grande e a Senzala
atenuou este conceito. Maiores níveis de educação, ressalva dos direi-
tos e garantias fundamentais e explosão tecnológica das comunicações e
transportes, encurtaram ainda mais esta distância que, embora continue
considerável e resistente, já sofreu larga democratização: a antiga
sociedade de castas do Brasil rural transformou-se em sociedade de
classes do Brasil industrial, com a presença da mobilidade soci~l.
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rem, em toda a vida social, sentimentos próprios à comunidade doméstica,

naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo

privado, do Estado pela família. ,,79

A família patriarcal forneceu, pois, o modelo que calcou as rela-

ções entre governantes e governados na política brasileira. O paternalismo,

ou patriarcalismo, é tudo que de mais oposto existe ao ideário construído

pelos revolucionários franceses e norte-americanos e que é a matriz do

moderno Estado Democrático de Direito. No plano politico-partidário, os

(proto )partidos brasileiros e suas facções internas vingaram à semelhança

das famílias patriarcais, onde os vínculos biológicos e afetivos que unem ao

chefe os descendentes, colaterais, afins e agregados de toda sorte, preponde-

ram sobre as demais considerações, formando um todo indivisível, "cujos

membros se acham associados, uns aos outros, por sentimentos e deveres,

nunca por interesses ou idéias. ,,80

Fácil é a identificação de patriarcados políticos de ontem, como os

Accioly, no Ceará, e de hoje, como os Magalhães, na Bahia. Os partidos

políticos, para tais patriarcados, funcionaram e funcionam como meros

instrumentos a serviço de seus interesses particulares.

No processo eleitoral, o patriarcalismo implicava na fabricação de

atas que o coronelismo, sistema patriarcal da República Velha, refinou à

perfeição. Neste ambiente, onde não se distinguiam os domínios do privado

e do público e quem quer que galgasse o poder contribuía na montagem de

um quadro burocrático que ainda hoje marca profundamente o funcionalismo

público brasileiro, caracterizado pelo funcionário patrimonial e não pelo

79 Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., p. 50.

80 Sérgio Buarque de Holanda. op. cit., p. -l7.
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burocrata padrão, no linguajar weberiano, ou seja, por aquele tipo de

servidor que trata a gestão da coisa pública como se fosse de seu interesse

particular.

A demora na implementação do instituto do concurso público no

país propiciou que a escolha dos homens que iriam exercer funções públicas

fosse feita com base no critério da confiança pessoal que mereciam os

candidatos e não segundo a qualificação destes. Faltava tudo para a ordena-

ção impessoal que deve pontuar a vida no Estado burocrático. É claro que,

com a progressiva divisão das funções e com a racionalização, pode o

funcionalismo patrimonial adquirir traços burocráticos, mas a herança

deixada afeta, ainda hoje, o quadro funcional brasileiro.

Daí em diante surge a versão do Estado estamental, segundo

Raymundo Faoro, e do Estado cartorial, conceituado por Hélio Jaguaribe.

Tais interpretações auxiliam ainda mais a compreensão dos partidos brasilei-

ros e o convívio destes com as oligarquias nacionais, seguindo a trilha aberta

por Buarque de Holanda.

Incapacitados, em razão desse convívio, de canalizarem e media-

rem as reivindicações sociais, apesar dos esforços setoriais e meritórios que

alguns partidos empreenderam, os partidos políticos brasileiros sempre

estiveram muito aquém das expectativas que foram criadas sobre eles. Em

realidade, a monopolização da terra, e demais bens de capital, tem sido e

ainda é a grande fonte e técnica do poder político latino-americano, incluin-

do o caso brasileiro, qualquer solução a ser dada em termos politico-

partidários ao país, numa análise objetiva, leva-nos a exigir sua alta indus-

trialização acompanhada de elevação do nível de vida e maior educação

política do povo. Somente com a rearticulação das forças econômicas em
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uma nova base é que os partidos políticos poderão r~presentar

dade o eleitorado."

veraci-

2. Os partidos políticos brasileiros na Constitui - 1988

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em

5 de outubro de 1988, ministra as diretrizes de todo o regime eitoral e

partidário, regulando, até com certa minúcia, temas import

composição, funcionamento e atribuições dos tribunais e juize

(arts. 118 a 121), além de dois capítulos inseridos em seu Tí

Direitos e Garantias Fundamentais - ° capítulo IV, Dos direitos

como

Q itorais

Dos

os,

que faz menção aos principais problemas de direito eleitoral com

mento, voto e representação, e o capítulo V, Dos partidos políticos, resumi-

do ao artigo 17, com a seguinte redação:

"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos po-

líticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluri-

partidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os

seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

11- proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou gover-

no estrangeiros ou de subordinação a estes;

III -prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

81 Visto unicamente em função dos padrões nacionais de posse da terra na
América Latina, o proprietário parece que quase personifica a defini-
ção clássica da soberania. \\... a Prússia ainda está imbuída de espí-
rito autoritário e feudal; (... ) as províncias centrais estão sobretu-
do submetidas ao regime da grande propriedade fundiária, da proprieda-
de la tifundiária. 11 Robert Michels, Sociologia dos Partidos Políticos, p.112.
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§1~ É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estru-

tura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabe-

lecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.

§2 ~ Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na for-

ma da lei civil, registrarão seus estatutos 110 Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3 ~ Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e

acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

§4~ É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização para-

militar. "

Não foi por acaso que a norma supracitada posicionou-se exata-

mente entre os direitos políticos, arts. 14 a 16, e os da organização politico-

administrativa, arts. 18 e 19, que iniciam o terceiro título, Da Organização

do Estado (ao qual se segue o quarto título, que trata da organização dos

Poderes). Nada está na Constituição por acaso, nem a sua distribuição,

igualmente, é feita de maneira casual, embora possa parecer aleatória aos

olhos dos destreinados." Dissequemos, pois, o artigo constitucional que

pontua a vida dos partidos políticos brasileiros, tecendo alguns comentários

sobre as suas principais passagens:

Liberdade partidária. Esta é a tônica constitucional no tratamento

da matéria. É certo que dita liberdade não é incondicional, pelo contrário, o

texto magno fixa limites indispensáveis, mas a autonomia partidária é

nitidamente superior, se comparada ao regime passado, e se constitui em re-

gra fundamental para um sistema que se quer democrático e competitivo,

82A Lei Maior não foi acidental, por exemplo, ao colocar os direitos e
garantias fundamentais logo em seu início: recorde-se que saímos de um
regime ditatorial, em que o Estado precedia o cidadão em importância.
Havia, portanto, uma necessidade e uma obrigação do novo regime em
afirmar a primazia do indivíduo à frente dos dispositivos que regula-
mentam a vida do Estado, que está a seu serviço. Da mesma forma, a
Constituição anterior iniciava com a organização estatal e relegava os
direitos fundamentais a uma posição discreta. A Carta Magna tem, pois,
seus códigos e suas normas implícitas.
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onde a estrutura de poder não interfira para, por exemplo, extinguir partidos,

como já ocorreu no passado.

Nascimento e morte dos partidos políticos. O problema da cria-

ção, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos está no caput do

texto constitucional, mas costuma ser encarado pela exclusiva ótica da

garantia à liberdade política, própria de uma análise puramente formal. Não

se denota muita preocupação dos doutrinadores pelo processo genético.

Michels assinalou que os partidos são expostos a duas forças, du-

as tendências, antagônicas: "uma centrífuga, mediante a qual são levados a

distinguir-se uns dos outros, seja em seu programa e bases teóricas ou em

suas manifestações diárias; a outra é de ordem centrípeta, integradora ao

máximo numérico, inimiga mortal de toda liberdade de programa e de

pensamento, conduzindo à conquista do Estado, a todos procurando absor-

ver. ,,83 Os partidos políticos estão, portanto, sujeitos a expansões e a decli-

nios, abrindo espaços, neste processo, a um revezamento de posições, com o

fortalecimento de uns em decorrência da exaustão, ou mesmo aniquilamento,

de outros. Assim, partidos nascem, são criados, e partidos morrem, são

extintos. Entre estes extremos podem ocorrer fusões, quando dois ou mais

partidos se unem, perdendo suas antigas identidades para formar uma

terceira e nova personalidade, como ocorreu com o PPB, fruto da fusão

entre o PPR e o PP, e incorporações, quando dois ou mais partidos se

83Robert Michels, lntroducción a Ia Sociología Política. Buenos Aires, Paidós, 1969 p. 136. Em
outra obra, o mesmo autor afirma: "A palavra de orde das ma'or'as é:
centralização; a das minorias: autonomia." RobertMichels,SociologiadosPartidos
Políticos. p. 111. "As lutas que a questão da centralização ou da descentra-
lização suscitam no seio dos partidos democráticos odernos apresen-
tam, sob vários aspectos, uma importância científica muito grande." E
conclui que, enquanto a descentralização tem "um grande número de
razões teóricas e argumentos de ordem moral", a ce tralização caracte-
riza-se por "razões de ordem prática". Robert Michels, Sociologia dos Partidos
Políticos, p. 111-112.
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juntam e o mais forte absorve a personalidade does) mais fraco(s), como

ocorreu em 1985, quando o antigo PP, de Tancredo Neves, uniu-se ao

PMDB para se tomar PMDB.

Aplicar a fusão e a incorporação aos partidos politicos não é coisa

bem vista por Celso Ribeiro Bastos: "A filiação a um partido politico é

manifestamente algo muito diferente da integração numa sociedade civil ou

comercial. Os aspectos politico-ideológicos implicados em todo partido

impedem que se realize, de uma maneira compaginada com as finalidades

últimas dessas agremiações, uma fusão ou uma incorporação.t'i"

Ainda no caput do artigo dezessete, faz-se as seguintes ressalvas

à liberdade partidária:

Soberania nacional. Os partidos estão delimitados e submetidos à

supremacia interna da nação na qual se inserem. As suas nascentes e o seu

campo de expansão coincidem e não transbordam o território nacional. Se o

Brasil não exporta as suas influências para recair sobre as atividades politi-

cas de outros povos, não deve admitir que seus temas internos recebam

intromissões ofensivas à sua privacidade, sendo ilícito o comportamento do

partido que a isso desrespeite.

Regime democrático. A integração do partido ao regime demo-

crático não pode ser puramente nominal. É indispensável a observância de

preceitos que confirmem sua autêntica e leal vocação a este r gim , caso

contrário, algum partido poderá subir legitimamente ao poder e, depois,

84Celso Ribeiro Bastos, Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.
São Paulo, Saraiva, 1989, 2°. volume, p. 602.
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golpear o regime que permitiu sua própria ascensão, visando eternizar-se.

Foi o que fez o partido nazista, na Alemanha da década de 1930.

Pluripartidarismo. Reafirma-se aqui a preocupação com o respeito

à organização democrática. Ao se adotar o pluralismo partidário, além de se

rejeitar o unipartidarismo, ou seja, o sistema politico-partidário não-

competitivo, recusa-se, igualmente, a se admitir um número de partidos

compulsoriamente predeterminado. Este número varia de acordo com a

distribuição das forças subjacentes na sociedade ao longo dos tempos.

Direitos fundamentais da pessoa humana. Os partidos políticos

devem mirar-se nos direitos fundamentais esculpidos na Lei Maior, sobretu-

do os que estão contidos no artigo quinto, valores nucleares da liberdade e

da igualdade entre os homens. O mais democrático dos Estados tem por

obrigação castrar o extremismo político, calcado na certeza de que não

constitui violação ao princípio da liberdade proibir instituições, procedimen-

tos e atitudes que tendam, de forma direta ou indireta a lesar a liberdade

alheia. Inadmissível, portanto, que se permita espaço a um partido político

que defenda, verbi gratia, urna bandeira racial ou plutocrática.

Há, ainda, outras prescrições a serem seguidas pelos partidos po-

líticos objetivando reprimir fraudes à finalidade politico-partidária. Segue,

pois, o texto constitucional, em quatro incisos, preceituando os seguintes

princípios:

Caráter nacional. Através deste preceito, os partidos políticos não

somente encontram-se impedidos de serem uma espécie de filial brasileira

de alguma multinacional política estrangeira, como também não se admite

que os partidos políticos tenham origem e projeções restritas a uma, ou
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algumas, das unidades federadas. Na primeira República, a grande força do

Coronelismo repousou, entre outras coisas, no uso dos partidos políticos

como joguetes das oligarquias locais (o primeiro partido republicano a se

formar no Brasil, ainda no Império, foi o PRP - Partido Repubicano Paulis-

t ). A chamada política dos governadores deixava, nestas bases, de discutir

vários projetos de dimensão nacional, como os de integração regional. A

Constituição Federal de 1946 não estatuiu a exigência do caráter nacional do

partido, mas aludiu que os portadores desta característica teriam representa-

ção proporcional nas comissões legislativas e tal assertiva foi fundamental

para que três partidos atingissem o patamar de nacionais: o PTB, o PSD e a

UDN. Na Constituição de 1967, art. 149, VI, a exigência passa efetivamente

a VIgorar.

Os partidos políticos, em sendo nacionais, atuam, teoricamente,

como forças de integração, aliados da democracia e do federalismo, o que

não impede que tenham seus órgãos regionais e municipais, muito pelo

contrário: os partidos são nacionais, não federais.

Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou

governos estrangeiros ou de subordinação a estes. O fato de receber recur-

sos financeiros de entidades ou governos estrangeiros já evidenciaria uma

dependência e mesmo uma subordinação de um partido a seus credores. Tal

proibição reporta-se a um episódio histórico: quando foi fundado o Partido

Comunista Brasileiro, em seu primeiro congresso, no Rio de Janeiro em

1922, deliberou-se que este daria a sua adesão e lealdade à causa da li

Internacional Comunista, a famosa Kominte m, organização liderada pelo

Partido Comunista Soviético, pelo que então passou a fazer jus, segundo os

rumores, ao legendário ouro de Moscou, ou seja, a recursos financeiros
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oriundos dos cofres do KremIin. Isso perturbou e enfureceu muitos brasilei-

ros que, mesmo sem serem nacionalistas extremados, esperavam que um

partido devesse a sua lealdade ao seu país, em primeiríssimo lugar, e jamais

a um organismo internacional porque isto transformaria o partido num posto

avançado de potências estrangeiras dentro do território nacional o que era

uma afronta. Se o Brasil não exportava, não impunha, sua política interna

aos outros países não haveria, por igual, de importá-Ia.

Prestação de contas à Justiça Eleitoral. "Os partidos possuem re-

ceita de origem pública ou privada para que possam custear seus encargos

institucionais. Tanto pela origem dos recursos auferidos, como por sua

aplicação, é necessário hajam controles, aos moldes aplicáveis às entidades

que lidam com o patrimônio público e se condicionam a finalidades eminen-

temente públicas. ,,85 O controle financeiro exercido pela Justiça Eleitoral

não inibe e nem conflita com o que é exercido pelo Tribunal de Contas,

tendo, cada um, seus cuidados preponderantes, podendo se entrecruzarem e

se auxiliarem mutuamente. A preocupação central aqui presente é evitar,

sobretudo nos pleitos, o abuso do poder econômico. Embora seja inaceitável

que os partidos operem sem recursos, não é admissível que a utilização

absolutamente desigualitária de meios econômicos conduza a uma perversão

da vontade do eleitorado. O Nordeste e o caso Quércia provam que o

c1ientelisrno ainda é marca eleitoral em inúmeras localidades brasileiras.

Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Diz respeito a

atuação parlamentar. O parlamento é o ambiente estratégico onde situação e

oposição se confrontam em um necessário clima de diálogo, essencial ao vi-

ver democrático. O Congresso Nacional, as Assembléias Estaduais e as

Câmaras Municipais são casas de tolerância e devem ser respeitadas

85 Arnaldo Süssekind et al., op.cit., p. 315.
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enquanto tais. O estilo de convivência parlamentar, construído ao longo dos

séculos, revela ter se aperfeiçoado acentuadamente nos últimos tempos,

sobretudo no Brasil, na medida em que, com o fim do regime militar e da

Guerra Fria, as batalhas que as diferenças ideológicas geravam há poucos

anos cairam num certo vazio. O temperamento exaltado que caracterizava o

confronto entre partidários de esquerda e de direita foi substituído por um

clima mais ameno. Os extremistas cederam lugar aos moderados e, em

consequência, cresceu, em todos os recantos políticos, o espaço para as

divergências coabitarem.

Finalmente, em quatro parágrafos, encerram-se as diretrizes

constitucionais sobre o tema:

Autonomia partidária. O parágrafo primeiro do artigo dezessete

reconhece a cada partido um regime próprio, autonomia para definir a sua

estrutura interna e organização. Se cada partido tem seu perfil interno

ajustado segundo o seu próprio entendimento, dois problemas cruciais

emergem: o primeiro é referente a fidelidade partidária e o segundo diz

respeito a disciplina partidária.

Fidelidade partidária. O exame do texto constitucional vigente

leva-nos a crer que o tratamento dispensado ao princípio da fidelidade

partidária na Carta Magna anterior era nitidamente superior à fórmula

privatista-corporativista atual. Introduzida pela EC n°. 1/69, a instrução

sobre a fidelidade partidária foi suprimida pela EC n°. 25/85. Á antiga

LOPP, Lei n=. 5.682/71, regulamentava a matéria. Fidelidade é o dever que

têm os parlamentares federais, estaduais e municipais de não deixarem o

partido pelo qual foram eleitos. Com o fim da sustentação constitucional,
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reina, hoje, uma profunda infidelidade em todas as casas legislativas do país.

A Constituição não permite a perda de mandato por infidelidade partidária.

Ao contrário, até o veda (art. 15). O parâmetro constitucional, presente na

Carta Magna passada, implicava em uma maior estabilidade política, evitan-

do a mobilidade de parlamentares totalmente dissociada de qualquer refrea-

mento ético, fato que ocorreu exaustivamente nos últimos dez anos, tudo se

arrumando ao sabor das conveniências ocasionais. Para se ter uma idéia do

absurdo a que se chegou basta mirar este recente episódio: em seus três

primeiros anos, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado

Federal, eleito para o período 1990-1994, testemunhou a mudança de

partido de duzentos e setenta e seis (276) parlamentares de um total de

quinhentos e oitenta e quatro (584), ou seja, nada menos do que 47,26% do

total de membros do Congresso mudaram de partido por uma razão qual-

quer. É imperativo que se destrua esta prática danosa antes que ela devaste

as reservas de confiança da população nos representantes e nas siglas

escolhidas. 86

Disciplina partidária. Todos os filiados estão, por suas atitudes,

afeitos a um controle disciplinar decorrente do reconhecimento de que há

um elenco de deveres partidários ao qual devem submeter-se, isto é, que não

devem se opor às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos da

direção partidária, sob pena de perda de mandato. Imperioso que, paralelo a

860S dados acima foram enunciados em reportagem do telejornal Bom Dia
Brasil sobre uma comissão parlamentar que tratava, em 1993, d~'questão
da fidelidade partidária e que, infelizmente, como de praxe, resultou
em nada. O número exagerado deste período particular deveu-se, em
parte, ao esvaziamento do PRN, partido pe o qual se elegeu Collor, e
ao indigno episódio da compra de Deputados pelo PSD. Ainda assim, não
se justifica que tantos parlamentares mudem de partidos em tão pouco
tempo. A idéia de que eles são proprietários de seus mandatos lhes
confere uma prepotência desmedida. Isto pode ser erradicado a partir
de uma legislação a qual se confira eficácia. O legado jurídico do
regime militar de 1964, neste particular, não deveria ser atirado ao
lixo baseado no simples preconceito de que tudo feito naquele período
é necessariamente ruim ou antidemocrático.
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essa preocupação com os deveres para com o partido, enfatize-se os direitos

reconhecidos aos filiados para que se estimule a participação no seio do

partido. A possibilidade de uma emenda ao texto magno no sentido indicado

aparenta ser bastante remota em função dos motivos apreciados nas incur-

sões sociológicas que fizemos. Tal alteração implicaria em um fortalecimen-

to e um arejamento dos diretórios partidários, enfraquecendo as oligarquias

existentes.

Ninguém, em sã consciência, corta a própria carne, e não se deve

esperar que a postura corporativista seja corroída, sem que haja o devido

esclarecimento ao povo que motive uma esmagadora pressão popular. Tal

mobilização, contudo, é dificílima na prática vez que o tema não é dos mais

apaixonantes para o grande público. A ascensão de um mandato mais

próximo do imperativo, que transforma o eleito em depositário da confiança

do eleitor, através da lenta e gradual evolução socio-cultural e política a qual

todos os povos estão sujeitos permitirá, a médio e longo prazo, um salto

qualitativo da participação política do povo brasileiro.

Institucionalização dos partidos políticos. Com o segundo pará-

grafo do artigo dezessete, os partidos políticos brasileiros tomaram-se

pessoas jurídicas de Direito Privado, devido à redação constitucional, que

determina aos partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na

forma da lei civil, registrarem seus estatutos no TSE. Eram personalidades

jurídicas de Direito Público, na Carta Magna anterior.

Críticas são tecidas à essa velha solução legal, posto que os parti-

dos políticos não exercem funções governamentais, a não ser nos indesejá-

veis sistemas totalitários, sendo, em geral, veículos políticos da sociedade
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que não se confundem com o Estado. Nos regimes em que os partidos são

considerados órgãos estatais, tal natureza impele a que sua criação seja feita

diretamente pela lei, como qualquer outro órgão público. O fato de que, nos

sistemas competitivos, os partidos também perseguirem interesses particula-

res e, por vezes, opostos aos gerais e aos governistas, é que os toma associ-

ações privadas com funções constitucionais, sendo criados, nestas hipóteses,

conforme a lei.

É certo, contudo, que faz-se preciso uma maior fiscalização, um

maior controle dos organismos partidários, o que não significa necessaria-

mente cerceamento da liberdade dos partidos. A vinda de mecanismos

inibidores dos excessos na liberdade partidária será positiva caso preste-se a

contribuir na consolidação de uma democracia representativa de melhor

nível, onde os partidos políticos deixem de ser clubes ou legendas de

aluguer" e passem a servir como verdadeiros entes auxiliares do Estado

(Biscaretti di Ruffiaj'" ou instrumentos do governo (Linares Quintanaj.Í"

Recursos do fundo partidário. Os partidos políticos necessitam

dispor de recursos próprios. Assim, o parágrafo terceiro inicia garantindo

aos partidos provisões financeiras a serem depositadas num fundo especial.

Com esses recursos ficam os partidos uma margem de sustentação para suas

87 "Esta perspectiva na prática identifica o partido político como uma
mera associação, permitindo-lhe a sua multiplicação, que parece ser
prejudicial à democracia ( ... ) Em fins de 1989 existiam quarenta e
duas siglas partidárias registradas no Brasil, com tendências. para o
crescimento." Pinto Ferreira. Comentários à Lei Orgânica dos Partidos Políticos. São Paulo,
Saraiva. 1992. p. 31.

88 Cf. Pao10 Biscaretti de Ruffia, Derecho Constitucional. Madrid, Tecnos, !973, p. 736. A idéia
de partidos como entes auxiliares do Estado foi igualmente desenvolvi-
da pelo mestre de Barcelona, Jorge Xifras Heras em sua obra Formas y Fuerzas
Políticas in Celso Ribeiro Bastos. op. cit.. p. 616.

89 Cf. Segundo V.Linares Quintana. Los Partidos Políticos Instrumentos de Gobierno. Buenos Aires,
Alfa, 1945, p. 75.
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operações e livram-se da vassalagem a empresas ou governos. O fundo

partidário forma-se a partir das multas e penalidades pecuniárias previstas

no Código Eleitoral e leis conexas, aplicadas pela Justiça Eleitoral e recolhi-

das ao Tesouro Nacional. Complementam o fundo as dotações orçamentári-

as da União, as doações de particulares e os recursos financeiros que lhe fo-

rem destinados por lei em caráter permanente ou eventual. O rateio deste

fundo será feito entre todas as entidades partidárias em regular funcionamen-

to, observando-se os critérios legais.

Além da percepção de recursos públicos oriundos do fundo parti-

dário, distribuídos pela Justiça Eleitoral, podem os partidos, individualmen-

te, auferirem recursos privados, através de doações, nos limites e com as

cautelas previstas em lei, contabilizando em livros próprios e possibilitando

aos doadores um abatimento no cálculo do Imposto de Renda.

A disponibilidade de recursos é que impede os partidos de opera-

rem apenas periodicamente e os impulsiona a quebrarem a letargia típica do

período de entre-safra eleitoral, com a realização de seminários, palestras,

debates e outros eventos que tragam à tona os problemas do país e do

cotidiano governamental, formando a cidadania dos tiliados e orientando os

partidos na aproximação de seu programa e de suas metas com as expectati-

vas populares.

Acesso a emissoras de rádio e televisão. Ainda no parágrafo ter-

ceiro, na segunda parte, esbarramos com o trecho acima sublinhado que se

constitui em uma garantia de acesso dos partidos à opinião pública.

Desde que o democrata John Fitzgerald Kennedy derrotou o re-

publicano Richard Nixon (na época, vice-presidente do carismático Dwight



73

Eisenhower e tido, portanto, como candidato virtualmente imbatível nas

eleições presidenciais ocorridas nos Estados Unidos em 1960), que a

importância do rádio e, sobretudo, da televisão, passou a ser devidamente

considerada como estratégica nas campanhas eleitorais realizadas por todo o

mundo.l" A experiência brasileira confirma essa teoria. É, pois, correta a

inserção desse direito na Constituição. No entanto, seria adequado altera-

ções na lei regulamentadora desta matéria porque a sua utilização atual

revela-se contraproducente. Vale dizer, ainda, que o referido acesso teve sua

inspiração no direito de antena da Constituição de Portugal e que o artigo

quarenta da Carta Magna lusitana soube dar um tratamento mais justo ao

tema, ao regulamentar que a distribuição do tempo fosse equitativa, segundo

o princípio geral da igualdade de oportunidades, fato que inocorre no Brasil,

onde o tempo é distribuído segundo uma fórmula que leva em consideração

as bancadas do partido no Congresso.

Óbice ao paramilitarismo. O quarto e último parágrafo do artigo

constitucional em exame reforça os princípios que defendem o regime

WKennedy surpreendeu ao derrotar Nixon, mesmo com a menor diferença da
História eleitoral daquele país. A inesperada vitória de Kennedy só
foi possível, segundo analistas, devido às suas aparições nos progra-
mas de televisão, quando transmitia uma cativante jovialidade que
faltava ao sorumbático Nixon. "A informação é uma arma na guerra da
sobrevivência política. Quem sabe mais pode mais. Ou perde menos. Quem
ilude mais também ganha mais - pelo menos temporariamente. O sonho dos
homens que mexem com o poder é serem considerados impecáveis e infalí-
veis diante da opinião pública. Não apenas por vaidade, mas pela
necessidade de sobrevivência - sem um mínimo de apoio ninguém se
sustenta em seu cargo, deixando de ser ministro ou perdendo a reelei-
ção a uma vaga no Congresso.11 Gilberto Dimenstein, As Armadilhas do Poder: Bastidores
da Imprensa. São Paulo, Summus, 1990, p. 29. Mais adiante, o jornalista da Folha de
São Paulo adita:" nenhum governante fica feliz quando _lê nos
jornais uma crítica, por mais correta que seja. Não sem motivo os
políticos se engalfinham por concessões de emissoras de rádio e TV,
transformadas em armas poderosas de auto-elogio e votos." Gilberto Dimens-
tein, op. cit., p. 30. É uma prática comum às três esferas legislativas a
contratação de jornalistas para exercerem cargos de confiança
(assessorias) sem abandonarem a cobertura do ambiente onde passarão a
ser funcionários, dificultando-se, desta forma, a existência de uma
imprensa livre. Ainda sobre o estudo do marketing político, especial-
mente o estudo dos elementos fundamentais na relação dos políticos com
os meios de comunicação de massas ver Ronald A. Kuntz, Manual de Campanha
Eleitoral: Marketing Político. São Paulo, Global, 1986, pp. 135-186.
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democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa

humana, Ficam os partidos impedidos de assumir feição paramilitar e de se

filiarem ou manterem qualquer instituição desse teor. O partido deve servir

de instrumento da luta política, não da luta armada. "Os exemplos totalitári-

os continuam vivos nas memórias dos povos, com os horrores praticados,

com impiedosos genocídios. E tudo foi assistido em seus momentos iniciais,

com as transformações da juventude em hordas de celerados, provocando

histerias racistas e cultos psicopáticos de personalidades, em espetáculos

d I " h t t ,,91ep oraveis para o ornem e o empo que o so errou.

3. Legislação eleitoral-partidária infra-constitucional

Além da Carta Magna brasileira, diversos documentos legislativos

apresentam-se, dentro do nosso ordenamento jurídico, como importantes e

decisivos para os partidos políticos brasileiros. Destacam-se o Código

Eleitoral (Lei na. 4.737, de 15/07/65, com trezentos e oitenta e três - 383 -

artigos), a Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar na. 64, de 18/05/90,

com vinte e oito - 28 - artigos) e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos

(Lei na. 9.096, de 20/09/95, com sessenta e três - 63 - artigos, que recente-

mente substituiu à Lei na. 5.682/71).

Sem embargo da nova postura constitucional, onde já se inseria

todo um feixe principiológico que veio a mudar consideravelmente a índole

e natureza da instituição partido político, ainda se via, no seio da Doutrina e

da Jurisprudência, incontáveis controvérsias com relação a quais artigos da

91 Amaldo Süssekind et al., op.cit., p. 337. Tem-se, com isso, um controle qualitativo
ou ideológico, "expressamente consignado na Constituição, em função do
regime democrático". José Afonso da Silva, op. cit., p. 350.
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antiga Lei Orgânica partidária (Lei n°. 5.682/71) haviam sido recepcionados

pela atual Lei Fundamental e quais passaram definiti amente à História

juridica brasileira. Destarte, a promulgação da nova lei orgânica partidária

veio expurgar toda e qualquer dissidência sobre o tema, posto que no seu

último artigo revogou expressamente a LOPP anterior, bem como suas

respectivas alterações, regulamentando a matéria partidária e eliminando

algumas dúvidas que persistiam e geravam certa polêmica junto às cortes

eleitorais.

Logo no caput do artigo primeiro, o partido político é classificado

como pessoa juridica de Direito Privado. A redação do artigo 16 do Código

Civil foi alterada para a adição do inciso terceiro, de acordo com o artigo 59

da nova LOPP, ratificando a questão da natureza juridica dos partidos

brasileiros.

O partido político para ser criado deverá atender às disposições

preliminares contidas nos sete primeiros artigos da Lei n-. 9.096/95, que,

basicamente, repetem as diretrizes constitucionais. Ao final, registram seu

estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, porém, só admitirá o registro'

daqueles que tenham caráter nacional, considerando-se como tais os parti-

dos que comprovarem apoio de meio por cento (0,5%) do eleitorado da

última eleição geral para a Câmara dos Deputados, sem computar votos

brancos e nulos, distribuídos em pelo menos um terço dos Estados, com um

mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um destes Estados

(art. 7°., § 1°.). Esta é uma condição sine qua non para que o partido possa

participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter

acesso gratuito ao rádio e à televisão (art. 7°., § 2°.). O partido político em
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formação, contudo, obterá um registro provisório e terá o prazo de um (O 1)

ano para alcançar as condições necessárias ao registro definitivo.

No Capítulo I do Título II da Lei n°. 9.096/95, encontra-se a indi-

cação minuciosa da documentação necessária para que os partidos possam

requerer o registro junto ao cartório competente do Registro Civil das

Pessoas Jurídicas da Capital Federal (art. 8°.) e, posteriormente, das provas

que subsidiarão o registro do estatuto junto à máxima corte eleitoral do país

(art. 9°.). A fase culminante do processo de constituição partidária é agora

bem diversa da que estava prevista na lei orgânica partidária que foi revoga-

da, onde um autêntico procedimento contecioso se instaurava. Face ao

disposto no art. 9°., §§ 3°. e 4°., da nova LOPP, o Ministro-Relator do TSE,

restando provado o cumprimento das exigências legais, não havendo neces-

sidades de outras diligências, homologará o pedido para que o Tribunal

registre o estatuto do partido.

Não obstante a ampla autonomia que é concedida aos partidos

políticos na elaboração de seu programa e estatuto (art. 14), no caso especí-

fico deste último, o art. 15 do diploma legal em estudo contém determinados

itens sobre os quais os estatutos partidários devem obrigatoriamente fazer

normas, tais como filiação e desligamento de seus membros, direitos e

deveres dos filiados, condições e forma de escolha de seus candidatos a

cargos e funções eletivas, fidelidade e disciplina partidárias, critérios de

distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos .de nível

municipal, estadual e nacional, dentre outras.

Nos arts. 16 a 22 trata o multicitado texto legal do tema da filia-

ção partidária. Tais prescrições foram bastantes modificadas com a nova lei. ,
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deixando a cargo dos partidos a maior fatia de responsabilidade com relação

à legalidade e licitude dos procedimentos filiatórios. Assim sendo, ao

contrário da lei anterior, a presunção juris tantum de legalidade da filiação,

quando esta é feita consoante os ditames estatutários pertinentes ao tema

(art. 17, caput), não se imiscuindo mais o judiciário eleitoral nos procedi-

mentos de filiação, salvo quando provocado para dirimir algum conflito

suscitado.

Outra previsão relativa à filiação partidária, sobremaneira modifi-

cada, é a que prescreve a nulidade de todas as filiações, para todos os

efeitos, quando uma pessoa filia-se a outro partido sem comunicar a seu

partido originário e ao juiz de sua Zona Eleitoral para o cancelamento da

primeira filiação (art. 22, parágrafo único), o que não ocorria sob a égide da

LOPP passada, que considerava válida a última filiação realizada, anulando

automaticamente as demais.

A grande expectativa em relação à nova LOPP girou em tomo do

que veio a ser seu quinto capítulo, arts. 23 a 26, que trata da fidelidade e da

disciplina partidárias.

Nos debates parlamentares que precederam a promulgação do no-

vel diploma partidário, assim como nos artigos e comentários da mídia

especializada, muito se discutiu da necessidade de se tomarem mais rígidas

as normas acerca da fidelidade partidária, com o desiderato de se coibir a

leviandade na mudança de legenda, praticada pelos políticos brasileiros,

bem como evitar o excesso de manifestações divergentes das diretrizes

legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária. Optou-se,

entretanto, pela prescrição de normas mínimas a serem respeitadas, cuja

regulamentação fica a cargo dos órgãos deliberativos das instituições
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partidárias, mas que não atingem o mandato. A redação do art. 26 da LOPP

é, entretanto, taxativa:

"Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respec-

tiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária. o parlamentar

que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito ."

No capítulo seguinte, que trata das hipóteses de fusão, incorpora-

ção e extinção de partidos, várias previsões inseridas no texto da antiga

LOPP não mais se encontram na lei partidária atual, como a que dispunha

que a incorporação ou fusão teria de ser realizada até um ano antes das

eleições. O art. 28 da atual LOPP determina o cancelamento do registro civil

e do estatuto do partido contra o qual fique provado, assegurada a ampla

defesa, uma transgressão aos princípios constitucionais contidos no artigo

dezessete. O processo de cancelamento é iniciado pelo TSE com a denúncia

de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do

Procurador-Geral Eleitoral (art. 28, § 2°.).

No que tange às finanças e contabilidade dos partidos, em função

de sua nova natureza, a Lei n°. 9.096/95 traz, tomando-se como termo de

comparação a Lei n°. 5.682/71, um número maior de artigos regulamentando

o tema, de onde se pode deduzir que haverá um controle mais rígido da

escrituração contábil das instituições partidárias. Destaque-se o que está

previsto no art. 44, tocante à destinação dos recursos oriundos do Fundo

Partidário. Se eficaz, esta norma poderá representar um avanço notâ~el para

o entrosamento do partido com a sociedade. Eis sua redação:

"Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

r
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I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento

de pessoal, a qualquer título, este último até o limite máximo de vinte por

cento do total recebido;

11- na propaganda doutrinária e política;

III - no alistamento e campanhas eleitorais;

IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de

doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte

por cento do total recebido ...

No Título IV acham-se as normas regulamentadoras do acesso

gratuito dos partidos políticos ao rádio e à televisão. Vale ressaltar que as

emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela

cedência do horário gratuito previsto na lei orgânica partidária (art. 52,

parágrafo único).

Outrossim, um estudo mais aprofundado do tema só será possível

com as exegeses que a doutrina e a jurisprudência lançarem sobre tão tenra

lei, máxime no que conceme as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral

para a fiel execução do diploma partidário (conforme está previsto no art. 61

do mesmo).

Além da legislação orgânica, aos partidos interessam o estudo dos

diplomas eleitorais, com os quais, necessariamente, hão de op raro A LC

64/90, Lei das Inelegebilidades, e o Código Eleitoral suplementam nosso

estudo. Uma rápida vista na temática dos dois textos legais será suficiente

para entendermos o interesse de seus conteúdos aos partidos políticos.

Ao conjunto de normas que regulam e disciplinam o regime eleito-

ral de mil país dá-se o nome de Direito Eleitoral. Este ramo do conhecimen-

to jurídico tem sua origem e suporte no próprio Direito Constitucional, onde
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encontram-se enraizados seus princípios fundamentais, sobretudo no Capítu-

lo IV, do Título II, Dos Direitos Políticos, artigos 14 a 16 da Constituição

Federal de 1988.

Neste panorama, a questão das inelegibilidades ganha o mais alto

relevo, posto que "têm por objeto proteger a normalidade e a legitimidade

das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício

de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta (art. 14, §

9°.). Elas possuem, assim, um fundamento ético evidente, tomando-se

ilegítimas quando estabelecidas com fundamento político ou para assegura-

rem o domínio do poder por um grupo que o venha detendo, como ocorreu

no sistema constitucional revogado. Demais, seu sentido ético correlaciona-

se com a democracia, não podendo ser entendido como um moralismo

desgarrado da base democrática do regime que se instaure.,,92

Várias hipóteses são previstas ao longo do texto da Lei Comple-

mentar n°. 64/90, constituindo-se algumas delas, inclusive, em verdadeiras

novidades em relação ao diploma legal anterior que trazia prescrições sobre

a matéria (Lei Complementar n°. 05/70). Podemos destacar, como novida-

des, os seguintes fatos geradores de inelegibilidade no citado texto: a) perda

do mandato eletivo, alíneas a e C do inciso I, art. 1°., segundo o qual,

tomam-se inelegíveis pelo prazo de oito anos aqueles que perderam seus

92 José Afonso da Silva, op. cit., pp. 334-335. Sobre a ineleqibilidade é importante
destacar que ela se revela como impedimento à capacidade eleitoral
passiva, ao direito de ser votado (elegibilidade), e que não se con-
funde com a inalistabilidade, que é o impedimento à capacidade eleito-
ral ativa (direito de ser eleitor, de votar), e nem com a incompatibi-
lidade, que é o impedimento de caráter administrativo erguido contra o
exercício de um mandato eleti vo detectável após a eleição e antes da
diplomação ou posse, podendo ser eliminado, ao contrário da inegibili-
dade, através da desincompatibilização do cidadão em tempo hábil. Os
partidos políticos devem, portanto, apresentar candidatos aos pleitos
eleitorais que estejam isentos das restrições previstas na Lei das
Inelegibilidades.
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cargos eletivos por infrigência a determinados dispositivos constitucionais

(art. 55, I e II da CF 88) ou equivalentes das Constituições Estaduais e Leis

Orgânicas Municipais; b) procedência de representação, alínea d do inciso

I, art. 1°., segundo o qual, tomam-se inelegíveis pelo prazo de três anos

aqueles contra os quais foi julgada procedente representação, em processo

de apuração de abuso do poder econômico ou político; c) condenação

criminal, alínea e do inciso I, art. 1°., que dispõe serem inelegíveis por um

prazo que vai até três anos, após o cumprimento da pena, aqueles condena-

dos, com trânsito em julgado, pela prática de crime contra a economia

popular, a fé pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, de tráfico

de entorpecentes e elitorais; d) decisão irrecorrível de órgão competente,

alínea g do mciso I, art. 1°., que considera inelegíveis, por um prazo de

cinco anos, contados da data da decisão, aqueles que tiveram suas contas,

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, rejeitadas por irregula-

ridade insanável. 93

Numa abordagem sistêmica, Elcias Ferreira da Costa elencou os

fatos geradores da inelegibilidade em seis grupos distintos: a) inalistabili-

dade e analfabetismo (art. 1°., I, a, da LC n°. 64/90 e art. 14, § 4°., da

Constituição Federal); b) indignidade funcional, moral ou administrativa

(art. 1°., T, b até i, da Lei Complementar n°. 64/90); c) participação em

funções do governo ou mesmo na direção de entidades privadas de

atividade econômica ou representativas de classes, capazes de influen-

93 Quércia e Fleury, ex-governadores de São Paulo, encontram-se em uma
delicada situação que pode levá-los, entre outras coisas, a se torna-
rem inelegíveis face à possibilidade de incidirem nesta hipótese.
Entretanto, com a influência de que ambos desfrutam e com o auxílio de
um batalhão de advogados e subterfúgios jurídicos, conseguiram, até
agora, evitar até mesmo o indiciamento. Brizola quase teve suas contas
reprovadas pela Assembléia Legislativa fluminense, mas livrou-se disto
por um voto. Se perdesse esta votação, teria início sua caminhada rumo
à inelegibilidade.
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ciar no processo eleitoral (art. 1°., lI, a, b e d até I da Lei Complementar

n°. 64/90); d) irreelegibilidade (art. 14, § 5°., da Constituição Federal); e)

sucessão em qualquer tempo ou substituição, dentro dos seis meses

anteriores ao pleito, de quem tiver sido titular nos cargos de Presidente

da República, de Governador ou de Prefeito (art. 14, § 6°. da Constitui-

ção Federal e art. 1°., § 1°. da Lei Complementar n°. 64/90); f) casamento e

parentesco (art. 14, § 7°., da Constituição Federal e art 1°., § 3°., da Lei

Complementar n°. 64/90).94

A partir do segundo artigo do diploma legal das inelegibilidades,

encontram-se normas pertinentes ao processo eleitoral das inelegibilidades,

com prescrições especificas sobre competência jurisdicional (art. 2°.);

legitimidade ativa (art. 3°.); prazos para impugnação, notificação e contesta-

ção (art. 4°.); julgamento antecipado da lide (art. 5°.); julgamento (arts. 7°. e

8°.); recursos (art. 8°. e arts. 12 e 13); efeitos (art. 15) e investigação

judicial-eleitoral (arts. 17 a 24).

Resta-nos apreciar o Código Eleitoral (Lei n°. 4.737/65). O artigo

121, caput, da nossa Lei Fundamental prevê a necessidade de se elaborar

uma Lei Complementar que irá dispor sobre a organização e competência

dos Tribunais, dos Juízes e das Juntas Eleitorais. Enquanto se aguarda que o

Congresso Nacional execute seu mister legiferante, o Código Eleitoral,

promulgado como Lei Ordinária, vem fazendo as vezes de Lei Complemen-

tar, desempenhando a competência constitucionalmente imposta, enquanto o

novo Código não é promulgado. O remendo jurídico é finalizado com uma

profusão de leis eleitorais, editadas a cada ano em que haja pleito eletivo,

94 Cf. Eleias Ferreira da Costa, Direito Eleitoral: legislação. doutrina e jurisprudência. Rio de
Janeiro, Forense, 1994, pp. 48-58.
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resultado de incessantes casuísmos, fato que provoca instabilidade no

ordenamento eleitoral brasileiro que, em sendo objeto de constantes altera-

ções, gera confusões e desinformação.

o prejuízo disso tudo para um sistema eleitoral, que precisa ter

regras duradouras, é tão óbvio que dispensa comentários. As dificuldades

agigantam-se, ainda mais, para os partidos, diretamente interessados na

previsão normativa da lei eleitoral, e mesmo para o trabalho dos juizes

eleitorais, que precisam tomar conhecimento e aplicar corretamente a

referida legislação.

o Código Eleitoral vigente é dividido em cinco partes: Parte

Primeira - Introdução (arts. 1°. a 11); Parte Segunda - Dos Órgãos da

Justiça Eleitoral (arts. 12 a 41); Parte Terceira - Do Alistamento (arts. 42 a

81); Parte Quarta - Das Eleições (arts. 82 a 233); Parte Quinta - Disposi-

ções Várias (arts. 234 a 383).

A parte primeira encontra-se bastante alterada, haja vista prescre-

ver disposições relativas à capacidade eleitoral ativa e passiva, matéria que

mereceu um capítulo específico da Constituição Federal vigente, o IV do

Título II. A segunda parte, que trata da Justiça Eleitoral, permanece com a

sua vigência e aplicação quase que inalteradas, salvo algumas modificações

trazidas nos arts. 118 a 121 da Lei Maior, máxime no que pertine às exce-

ções à regra geral da irrecorribilidade das decisões dos tribunais regionais e

da suprema corte eleitoral (§§ 0. e 4°. do art. 121, da CF 88). A parte

terceira, que regulamenta o processo de alistamento eleitoral, foi sobrema-

neira modificada, principalmente no que tange às normas que prescrevem

determinadas formalidades, em função da informatização do processo, sendo
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editadas várias resoluções pelo TSE com o intuito d melhor adequar as

previsões do Código à nova realidade. Do ponto de vista ma erial poucas

modificações foram introduzidas, continuando, pois, vigente a quase totali-

dade dos artigos desta divisão do Código. A quarta parte, que tra das

eleições, é talvez a que mais modificações sofreu, seja porque é a aior (em

torno de 150 artigos), seja porque nonnatiza o processo eleitoral cuja

dinâmica é absurdamente veloz. A quinta e última parte é bastante abrangen-

te, envolvendo prescrições sobre propaganda partidária (art. 240 a 256),

recursos eleitorais (art. 257 a 282) e disposições penais (art. 283 a 36 ),

dentre outras menos relevantes. Igualmente sofreu diversas modificações.

o anteprojeto do novo Código tramita no Congresso há algum

tempo. Espera-se que ele ponha um fim a efemeridade (fruto, enfatize-se, do

casuísmo e do experimentalismo) que caracteriza, hoje, as normas eleitorais,

tornando desnecessário a elaboração e edição anual de leis específicas. Para

o suprimento das lacunas, que porventura surgirão, e para o atendimento de

determinadas peculiaridades, que escapam à generalidade e à abstratividade

da Lei, far-se-á uso da competência nonnativa do Tribunal Superior Eleito-

ral, mediante a expedição de Resoluções.
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IV

A ECESSIDADE DE UMA REFORMA PARTIDÁRIA

1. Da ineficácia e insuficiência das leis: a crise de governabili-

dade dos Estados contemporâneos

Comentou-se, no capítulo anterior, a legislação eleitoral-partidária

brasileira. Evitou-se, neste processo, críticas profundas acerca das normas

diretrizes e regulamentadoras do tema. Contudo, cabe agora discutir a maté-

ria, vez que diversos problemas relativos aos partidos políticos podem ser

sanados pela via normativa." Antes de mais nada, contudo, é preciso ter

lucidez para admitir que as normas pertencentes ao universo juridico-

partidário, por melhores que sejam ou venham a ser, jamais conseguiram,

95Dizer que os problemas relativos aos partidos podem ser resolvidos
exclusivamente através do ordenamento jurídico seria incorrer em san-
dice. "O que impressiona qualquer observador da sociedade brasileira
nos anos 90 é justamente o fato de que a consciência generalizada da
discrepância entre a legislação e as práticas cotidianas, longe de
alimentar uma consciência crítica que busque aproximar o que é ao que
deve ser, faz com que se exija leis cada vez mais rigorosas ... e difí-
ceis de cumprir. Se a realidade não se adequa à lei, vamos fazer outra
lei que obrigue a realidade a se adequar... Há corrupção no serviço
público, apesar das severas normas de administração financeira? Então
vamos torná-las ainda mais severas! (... ) O dito 'cria-se dificuldades
para se vender facilidades' sintetiza muito bem o fato de que o exces-
so de rigor apenas complica a vida das pessoas honestas e emperra a
máquina estatal, pois os desonestos sempre encontrarão o caminho da
fraude. O formalismo, pois, é um dos mecanismos mais perversos de ge-
ração da corrupção, já que se destina, supostamente, a combatê-la."
Linda Maria Gondim .. -1.I/oral e a Política dos Outros: algumas reflexões sobre cidadania e corrupção
no Brasil. Fortaleza. UFCINEPS. I 99-l. p. 16.
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sozinhas, resolver questão alguma. Isto acontece porque, em primeiro lugar,

muitas delas são ineficazes, isto é, não são acatadas, obedecidas, como de-

veriam, e, em segundo lugar, tais regras se mostram insuficientes, ou seja,

não regulamentam todas as questões que deveriam regulamentar ou as regu-

lamentam de maneira incompleta.

Esses dois fenômenos, ineficácia e insuficiência das normas jurí-

dicas eleitorais-partidárias, decorrem, sobretudo, da inserção da crise parti-

dária num contexto maior, que é o da crise de governabilidade dos Estados

contemporâneos." Esta crise de governabilidade é a somatória de quatro

crises interligadas como os elos de uma corrente.

Em primeiro lugar, verifica-se uma crise fiscal, que é a ponta do

iceberg, a parte mais visível desta corrente, expressa em uma sobrecarga de

tarefas do Estado, que não consegue captar recursos suficientes para dar

conta, de forma adequada, dos serviços imputados pela sua própria expan-

são intervencionista.

Tal desequilíbrio frnanceiro, porém, é puro reflexo de uma segun-

da crise, mais profunda, a crise politico-institucional, consistente na inapti-

dão da máquina governamental para atender eficientemente às exigências

96A crise de governabilidade é objeto de diversas análises produzidas
por alguns dos mais renomados pensadores da atualidade. O'Connor tra-
duziu-a como simples crise fiscal. Huntington aprofundou um pouco mais
e afirmou que a governabilidade de uma democracia depende do agencia-
mento e da legitimidade das instituições. Mas foi o prestigiado pensa-
dor alemão Juergen Habermas quem melhor definiu a não-governabilidade
como sendo "o produto conjunto de uma crise de gestão administrativa
do sistema e de uma crise de apoio político dos cidadãos às autorida-
des e aos Governos 1/. Para Habermas, a ingovernabilidade é a soma de
uma crise de output (crise de racionalidade, traduzida em um sistema
administrativo ineficiente) e de uma crise de input (crise de legiti-
mação, centrada em um sistema representativo que não garante a preser-
vação da lealdade e confiança do povo nos eleitos). Gianfranco Pasquino, Go-
vemabilidade, Norbeto Bobbio et al., Dicionário de Política. Brasília, EdUnB, 1992, p. 548.
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que lhe são feitas. Esta inaptidão é consequência da defasagem das estrutu-

ras do Estado contemporâneo, cujos referenciais institucionais são setecen-

tistas, ou seja, concebidos para montar os Estados emergentes de duzentos

anos atrás, mas ultradogmatizados a ponto do simples questionamento acer-

ca da revisão de conceitos, como o da separação de poderes e o do federa-

lismo, ser tido como grave heresia."

A seguir, desvenda-se uma cnse democratico-representativa,

intimamente ligada à crise institucional, que se traduz na fragilidade dos

modelos políticos existentes, incapazes de suportarem adequadamente os

regimes democráticos." Em outros termos, procura-se saber em que medida

os sistemas políticos abertos, que têm obtido relativo sucesso nos planos

político, social e econômico, falham na direção política, propiciando e/ou

sustentando mazelas das mais diversas origens. Ocorre que o Estado Demo-

crático de Direito, herdeiro do Estado Liberal e do Estado Social, muito em-

~"Tocante à reforma federativa, achamo-Ia de todo exequível e sobretu-
do necessária. A esse respeito temos algumas considerações que fazer.
Em primeiro lugar, advertir quanto às dificuldades que as barreiras
burocráticas e tecnocráticas levantariam a um tal projeto, pois nas
federações contemporâneas - e a Alemanha aqui se inclui como um dos
melhores exemplos - essa casta de senhores se mostra infatigável em
tolher toda política de atualização e renovação dos quadros e estrutu-
ras políticas." Paulo Bonavides. Política e Constituição: os caminhos da democracia. Rio de
Janeiro. Forense. 1985.p. 109.E acrescenta: "O federalismo é de natureza flexí-
vel, oferecendo um largo espaço ao exercício da imaginação criativa, o
que naturalmente facilita o projeto reformista de compatibilizar, por
meios jurídicos, a unidade com a diversidade, o centro com a perife-
ria, a autoridade com a liberdade." Paulo Bonavides, Política e Constituição, p. 109.
Da mesma forma, mitificou-se a separação dos Poderes: "É o registro
dos constitucionalistas que aponta ser a organização governamental dos
Estados contemporâneos ainda baseada na 'separação dos Poderes'. Esta
seria inadequada para um Poder que pretenda exercer uma atuação posi-
tiva, pois imaginada para um Poder cuja missão não iria além de manter
a ordem pública e assegurar a independência do Estado." Manoel Gonçalves
Ferreira Filho. Constituição e Governabilidade: ensaio sobre a (in)governabilidade brasileira. São
Paulo, Saraiva, 1995.p. -l.

98Quer isto dizer que os países de regime fechado estão excluídos de
nosso interesse, a partir deste ponto. Os problemas socio-econômicos
que estes sofrem conectam-se, quase sempre, diretamente com a falta de
liberdade política (esta premissa será desenvolvida mais adiante, ao
estudarmos a teoria econômica da democracia de Anthony Downs) .



88

bora tenha ampliado o leque dos direitos fundamentais, não conseguiu tor-

nar-se a síntese definitiva e satisfatória de seus antecessores, permanecendo

inúmeros problemas do passado sem solução por não haver condições ma-

teriais para que vários direitos subjetivos sejam implementados. A situação

agrava-se porque ao lado das dificuldades materiais somam-se dificuldades

na ordem dos valores. Com efeito, apesar dos princípios democráticos guia-

rem formalmente os modelos políticos questionados, estes revestem-se in -

gavelmente de características oligárquicas (presença das elites política, de-

formações dos quadros partidários, vulnerabilidades dos sistemas eleitorais

ações dos grupos de pressão, etc) que "tendem a tomar o povo descrente

quanto a ser, de fato, o soberano.T"

o último elo desta cadeia qu monta a crise de govemabilidade

desponta como sendo uma crise de legitimidade, oriunda da descrença

acima mencionada e manifesta na insatisfação generalizada com a conduta

do Estado, na aversão do povo aos políticos e à política, no crescimento do

informalismo no cotidiano (urna forma de retaliação ao imobilismo e inefici-

ência estatais, ocorrendo principalmente nas atividades econômicas) e no

fortalecimento de ações e campanhas civis (erguidas sem o apoio do Estado

ou de um partido).

Recorde-se que a legitimidade é o pilar de sustentação do próprio

Estado. O Estado existe porque o povo acredita em seu valor, em sua ne-

cessidade, e, em consequência disto, obedece o ordenamento jurídico que

este constrói. A descrença no Estado, gerada pelo seu mau desempenho,

~anoel Gonçalves Ferreira Filho, Constituição e Governabilidade, p.4. \\E essa descrença se
acentua quando o Poder não lhe atende as demandas, não corresponde a
suas expe ct e t í.va s ;" Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Constituição e Govemabilidade, p. 4.
Aqui reside, pois, o cerne da crise dos partidos políticos e a impor-
tância de sua solução para o fenômeno global. O paradoxo, já apontado
no Capítulo 11, consiste em serem os partidos políticos veículos da
democracia cujas práticas internas são rotineiramente oligárquicas.
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contribui para o descozimento dos laços que o unem à sociedade civil e tal

fato, em se acentuando, acaba conduzindo o povo, liderados ou iludidos por

segmentos desgostosos, a tentativas abruptas de erradicação dos problemas

lh fli 100que e a igem.

2. As coordenadas da crise partidária

Dentro da crise de governabilidade, os problemas relativos à re-

presentatividade e à democracia são os que afetam diretamente aos partidos

políticos, causando a chamada crise de identidade dos partidos políticos,

que se dá em relação ao papel dos organismos partidários nas modernas de-

mocracias representativas.

o Brasil, a exemplo de todos os Estados que adotam o modelo re-

presentativo de democracia, esbarra em entraves, causados pelo atrito exis-

tente entre as duas idéias em apreço - representatividade e democracia. Com

efeito, os dois termos não coincidem, como são levados a pensar os mais

100"0 povo brasileiro ( ... ) almeja a melhoria das condições de vida. Ele
já despertou para essa pos s í.b í Lí.da de . Ora, absurdo seria que se con-
formasse com a atua si uação, em que parcela dessa população vive a
rru s er i a , em condições infra-humanas quanto à habitação, à saúde, à
educação etc. ( ... ) Isso lhe é prometido pela Constituição e pelos go-
vernantes que se sucedem no Poder. Mas nunca chega. Forçoso é q e se
decepcione com isso. ( ... ) Para agravar a desconfiança para com as
insti uições democráticas, na sua vaga lembrança do passado, associa
alguma melhoria a dois perío os não democráticos." Manoel Gonçalves Ferreira
Filho. Constituição e Governabi/idade. p. 89. O país encontra-se há décadas emperrado
na segunda etapa do desenvolvimento, anunciada por Rostow, que é a
mais dolorosa. Destruída a sociedade tradicional, não se consegue ain-
da implementar o chamado arranco. Nesta transição, o povo prepara-se
para o aprendizado e funcionamento de um novo sistema, cuja vinda é
tida como benéfica. Os adiamentos alimentam a frustração do povo. " ...
o que se subtende aqui não é uma vaga modificação de orientação psico-
lógica ou sociológica, porém uma que se traduz em instituições e pro-
cedimentos atuantes." W. W. Rostow, Etapas do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro,
Zahar. 196.+.p. 33.
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incautos, nem sequer relacionam-se em parâmetros simbióticos, havendo

democracia sem representatividade e vice-versa.l'"

As diferenças entre democracia e representatividade importam na

proporção em que um saber construído para superar o atual desnorteamento

partidário não pode ser efetuado sem o exame dos pontos cardeais da reali-

dade vigente. Recorde-se, inicialmente, que o pensamento político do século

XVIII, do qual se origina o modelo democratico-representativo, visava não a

um governo democrático, mas a um governo representativo. Inspirados pelos

escritos de Sieyes e de Montesquieu.l'" as revoluções liberais criaram, de

início, repúblicas e não democracias. 103

Contudo, ao reconhecerem ao povo uma capacidade natural para

discemir o mérito, escolher bem os seus representantes, abriu-se caminho

para a integração de todos os homens no processo político. O ponto de par-

tida para a democratização dos governos representativos está umbilicalmen-

ImRecorde-se que a democracia grega era direta e as Câmaras dos Lordes
eram representativas sem serem democráticas.

1020 abade Ernrnanuel Joseph s í eyê s escreveu Quést-ce que le Tiers État?,
traduzido no Brasil sob o título de A Consti tuinte Burguesa: que é o
Terceiro Estado?, pela Editora Liber Juris, por sugestão e insistência
de Dimas Macedo, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral do Ceará. Na opinião de José Ribas Vieira, "Sieyes elaborou todo
um processo reflexivo significando um instrumento de limitação da es-
trutura representati ve'". Prefácio de José Ribas Vieira in Emmanuel Joseph Sieyês, A
Constituinte Burguesa: que é o Terceiro Estado? Rio de Janeiro, Liber Juris, 1988, p.22.Através
do quadro teórico elaborado por s í eyê s encontramos os rudimentos do
moderno Direito Eleitoral. Quanto a Charles de Secondat, Barão de Mon-
tesquieu, saliente-se que este, em seu clássico L'Esprit des Lois,
afirma categoricamente no Livro Déci o Primeiro, Capítulo VI: "A gran-
de vantagem dos representantes é que e es são capazes de discutir os
assuntos. O povo não é nem um pouco capaz disto, o que constitui um
dos grandes inconvenientes da democracia. I( Montesquieu, O Espírito das Leis. São
Paulo, Martins Fontes, 1993, p. 175.

l03Democracia, no Século das Luzes, prendia-se ao sentido original, gre-
go, de democracia direta, criticada por Platão e Aristóteles. O repú-
dio e desprezo foram transmitido aos modernos que vislumbravam, por
força das leituras e da falta de exemplos práticos à época, somente a
forma negativa de democracia, a olocracia (governo da ralé).
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contribui para o descozimento dos laços que o unem à sociedade civil e tal

fato, em se acentuando, acaba conduzindo o povo, liderados ou iludidos por
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políticos, causando a chamada crise de identidade dos partidos politicos,

que se dá em relação ao papel dos organismos partidários nas modernas de-

mocracias representativas.

o Brasil, a exemplo de todos os Estados que adotam o modelo re-

presentativo de democracia, esbarra em entraves, causados pelo atrito exis-

tente entre as duas idéias em apreço - representatividade e democracia. Com

efeito, os dois termos não coincidem, como são levados a pensar os mais

100"0 povo brasileiro ( ... ) almeja a melhoria das condições de vida. Ele
já despertou para essa possibilidade. Ora, absurdo seria que se con-
formasse com a atual situação, em que parcela dessa população vive na
miséria, em condições infra-humanas quanto à habitação, à saúde, à
educação etc. ( ... ) Isso lhe é prometido pela Constituição e pelos go-
vernantes que se sucedem no Poder. Mas nunca chega. Forçoso é q e se
decepcione com isso. ( ... ) Para agravar a desconfiança para co as
insti tuições democráticas, na sua vaga lembrança do passado, associa
alguma melhoria a dois períodos não democráticos." Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, Constituição e Governabilidade, p. 89. O país encontra-se há décadas emperrado
na segunda etapa do desenvolvimento, anunciada por Rostow, que é a
mais dolorosa. Destruída a sociedade tradicional, não se consegue ain-
da implementar o chamado arranco. Nesta transição, o povo prepara-se
para o aprendizado e funcionamento de um novo sistema, cuja vinda é
tida como benéfica. Os adiamentos alimentam a frustração do povo. " ...
o que se subtende aqui não é uma vaga modificação de orientação psico-
lógica ou sociológica, porém uma que se traduz em instituições e pro-
cedimentos atuantes." W. W. Rostow, Etapas do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro,
Zaha~ 1964,p. 33.
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te ligado ao direito de votar. O sistema eleitoral, originalmente montado em

critérios censitários, visando impedir que as classes menos favorecidas ti-

vessem preponderância na participação política, rapidamente evoluiu em sua

fórmula, extendendo mais e mais o direito ao voto e à elegibilidade, até que

atingissem caráter universal. Surgiram, então, as democracias representati-

vas e, passado um século de prática política, estamos aptos a detectar falhas

nos sistemas democratico-representativos que, quer como democracia, quer

como representação, ainda deixam muito a desejar.

Especificamente quanto ao problema da representação, esta não

se dá de modo virtual, ou seja, os representantes nem sempre agem como

porta-vozes do povo. As causas deste fenômeno se avolumam historicamen-

te. Em primeiro lugar, o govemo representativo nasce sendo uma elite qua-

lificada.l'" escolhida para gerenciar os interesses coletivos, usando o instru-

mento mais caro aos olhos ilwninistas: a razão. Cedo, porém, a vida parla-

mentar apresentou um movimento corporativista que se agregou ao meio

I04A doutrina da representação sintoniza-se com o pensamento do profes-
sor italiano Gaetano Mosca e do mestre austríaco Vilfredo Pareto.
"Tanto Mosca quanto Pareto ( ... 1 preocupavam-se com as elites no sen-
tido de grupos de pessoas que exercem diretamente o poder político, ou
que estão em condições de influir sobre seu exercício. Ao mesmo tempo
reconheciam que a 'eli te governante' ou 'classe polí tica' compõe-se,
ela mesma, de grupos sociais distintos. 11 T. B. Bottomore, As Elites e a Sociedade.
Rio de Janeiro. Zahar. 1974.p. 11. Mosca é quem examina de forma mais minuciosa a
composição das elites, em especial nas sociedades democráticas moder-
nas. "Assim, ele se refere às 'diversas organizações partidárias em
que se divide a classe política', as q ais precisam disputar os votos
das classes mais numerosas i e adiante observa que 'não se pode egar
que o sistema representativo (de governo] fornece um meio de partici-
pação no sistema político para muitas diferentes forças sociais, e,
portanto, um meio de equilibrar e limitar e limitar a in::2. .ênc i a de
outras forças sociais e da burocracia em particular' ." T. B. Bottomore. op.
cit .. p. 11 (grifos nossos). "Por 10 demás, la democracia represe. tativa nació
también de la convicción de que los representantes elegidos por los
ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son Los intereses generales
mejor que los ciudadanos, demasiados cerrados en la conte:np ación de
sus particulares, y portanto la democracia indirecta es más apropriada
para lograr los fines para los cuales habia sido predisp esta la sobe-
ranía popula r. 11 Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia. Cidade do México, FCE, 1992,p.
36.
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político nascente, favorecido, sobretudo, pelo fato do mandato dos represen-

tantes ter um caráter imputativo.'?' A insatisfação com a ação dos represen-

tantes acentua-se com o intervencionismo trazido à baila pelo Estado Social.

Nunca dantes o Estado se fez tão presente na economia e na área social.

Com isso, feriu interesses. O Estado Social "alia-se a uns, que aparentemen-

te ou realmente favorece, em detrimento de outros, que aparentemente ou

realmente prejudica. ,,106 Estas deficiências na representatividade maculam o

sistema, fazendo-o parecer mais uma oligarquia preocupada (ou fingindo-se

preocupada) com o interesse geral do que um sistema democrático onde o

povo se governa por meio de seus representantes.

Críticas de igual peso são lançadas ao caráter democrático do

modelo. Hans Kelsen impôs uma análise sobre o problema e convenceu-se

que a democracia possível é a democracia pelos partidos. "Em uma demo-

cracia (...) o partido é um veículo essencial para a formação da vontade

pública."lo7 O maior jurista de nosso século abriu, assim, o caminho para

que outros afirmassem o que há cinquenta anos seria altamente contestável:

1050 mandato imputativo é aquele em que os representantes impõem sua
vontade aos representados, opondo-se ao mandato imperativo, em que os
representantes seriam expressão fiel da vontade do povo."Para formali-
zar la separación del representante del representado, los constituyen-
tes franceses, siguiendo la opinión eficazmente presentada por Sieyes
(1748-1836), introdujeron en la constitución de 1791 la prohibición de

manda to impera tivo (...): 'Los representantes nominados en Lo s depar-
tamentos no serán representantes de un departamento particular, y no
se les podrá imponer a ellos mandato alguno.' Desde entonces, la pro-
hibición hecha a los representantes de recibir un mandato imperativo
por parte de sus electores se volverá un principio esencial para el
funcionamiento del sistema parlamentario, el cual, precisamente en
virtud de este principio, se distingue de los viejos Estados est-amen-
talesen los que prevalecía el principio contrario de la representación
corporativa basada en la obligación de mandato del delegado que insti-
tucionalmente es llamado a ver por los intereses de la corporación, y
no se puede separar de esto a riesgo de perder el derecho de represen-
tación." Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, pp.37-38.

1~anoel Gonçalves Ferreira Filho, Constituição e Governabilidade, p. 71.

107HansKelsen, Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo, Martins Fontes, 1992,p.288.
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"Não se pode negar (...) que para atingir esta forma mais ampla de demo-

cracia, parte-se do princípio de que o Estado reconheça a legitimidade do

conflito político a partir da existência e institucionalização de organizações

(partidos políticos) que representem interesses antagônicos. ,10 este pro-

cesso de reconhecimento jurídico, a Constituição Brasileira de 1946 partiu

na frente, tomando-se a primeira Carta Magna do Pós-Guerra "a consagrar

expressa e diretamente os partidos políticos (00') a que se segue, na Europa,

a Constituição de Baden, de 1947.,,109

As fragilidades da democracia partidária estampam-se quando nos

debruçamos sobre o processo político-eleitoral. Tendo as cúpulas partidárias

um papel decisivo na seleção das candidaturas, estas cúpulas assumem um

caráter oligárquico, já denunciado, em capítulo anterior. Estas oligarquias

de ferro, na expressão de Michels, surgem em função do poder indescrití-

vel, e absurdamente ignorado, que fica nas mãos dos líderes partidários. A

lei de bronze da burocratização partidária então se manifesta: se quem do-

mina os partidos políticos pode impor os nomes de sua predileção aos car-

gos eletivos, fará o mesmo com relação aos cargos internos, a fim de asse-

gurar sua hegemonia e perenidade, criando todo tipo de trincheira burocráti-

ca possível para tomar os cargos dos diretórios inacessíveis aos filiados que

não pertencem ao grupo que está cristalizado na cúpula.

Ironicamente, portanto, os veículos da democracia passam a prati-

car, sob a proteção de sua natureza e estatutos, as maiores arbitrariedades

dentro de seu organismo. Em outras palavras, falta democracia interna aos

partidos. Esta situação, permitida pelo ordenamento jurídico estatal brasilei-

108Cláudia Leitão. A Crise dos Partidos Políticos Brasileiros: os dilemas da representação política no
estado intervencionista, Fortaleza, Tiprogresso. 1989, p. 221.

I~arcelo Rebelo de Sousa, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português. Cruz, Braga,
1983. p. 6.•.
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ro, desvaloriza os partidos, enquanto veículos da democracia, e os condicio-

na a serem entes amorfos, vez que seus programas nada significam para seus

candidatos, que os desconhecem ou os desrespeitam, utilizando-se da legen-

da partidária com a finalidade meramente eleitoral, tendo a chancela da cú-

pula do partido. Partidos frágeis são, portanto, indicadores de uma demo-

cracia debilitada ...

3. Democracia, corrupção e repressão

Por que o espírito democrático não consegue suplantar problemas

como o individualismo, que pulveriza a coesão e fortaleza partidária? O que

torna a democracia representativa, a solução de governo mais construtiva

que o homem moderno conhece, tão difícil e custosa? A par das considera-

ções políticas e jurídicas, faz-se necessário o exame de outros aspectos para

se entender um pouco melhor a crise dos partidos.

Anthony Downs, ao tecer uma teoria econômica da democracia,

tentando explicar como esta floresce e se deteriora, ilumina um pouco mais

tal problema. Downs informa que as motivações que os indivíduos suposta-

mente tem em um sistema político e econômico aberto são a causa principal

de seu desenvolvimento.

Agindo para maximizar o seu interesse pessoal e sua renda utilitá-

ria, os cidadãos, forçosamente, provocam uma competição onde o melhor,

aquele que tiver mais condições, deverá prevalecer sobre os demais. Os ad-

versários, por sua vez, precisarão se superararem para não desaparecerem,

tragados pela própria incompetência gerencial. Nestes moldes, os partidos,



agindo como empresas que tem por meta alcançar o poder formulam priori-

tariamente, políticas para ganharem as eleições, e não ganham a elei ões
. c 1 l' . 110para, poeticamente, rorrnu arem po íncas.

Na esteira de Downs, o professor Eduardo Giannetti da Fonse a

louva os vícios privados que, segundo ele, são as causas diretas dos benefí-

cios públicos. Usando como referenciaI a Fábula das abelhas, de Bemard

de Mandeville, explica que o vício não é o filho bastardo da prosperidade.

Ele é, na verdade, o pai dela. "O barro das motivações e taras humanas -

egoísmo, ganância, inveja, vaidade, lascívia, cupidez, avareza - é o insumo

indispensável para a fina porcelana da civilização. ,,111

Devemos, ainda, levar em consideração o pensamento de Michel

Foucault que vislumbrou um obstáculo capital à plenitude democrática pre-

sente no inconsciente coletivo acerca do poder. "No fundo, apesar das dife-

renças de época e objetivos, a representação do poder permaneceu marcada

pela monarquia. No pensamento e na análise política ainda não cortaram a

cabeça do rei. ,,112 Segundo o filósofo francês, o pilar de sustentação dessa

concepção autoritária e opressiva de poder, que leva os indivíduos a uma

auto-castração, à prostração combalida ante o status quo, é o Direito. As

monarquias ocidentais "se edificaram como sistemas de direitos, foram re-

fletidas através de teorias do direito e fizeram funcionar seus mecani mo de

poder na forma do direito."!':' A Revolução Francesa denubou o i- ma

jurídico da monarquia, mas para substituí-I o por um sistema j . o puro.

110C f. Anthony DO\\TIs. Economic Theory of Democracy in Giovanni art n, • p.

III Eduardo Giannetti da Fonseca. f 'icios Privados, Beneficios Público ?: a étic na riqueza das nações.
São Paulo. Companhia das Letras. 1993. p. 139.

112Michel Foucault. História da Sexualidade I: a vontade de aber. RlO de Janeiro, Graal, 1980, pp. 85-
86.

113Michel Foucault. op. cit., pp. 8-+-85.
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Não se questionou, reclama Foucault, se o direito deveria ser a própria for-

ma de poder. Há necessidade, na opinião do professor do Collége de France,

de se construir uma analítica do poder que não tome mais o Direito orno

modelo.

As análises de Downs e Giannetti da Fonseca e a do filósofo Fou-

cault devem ser ponderadas com o auxílio de valores que estes esqueceram

ou propositalmente rejeitaram. Os dois primeiros pensam a democracia em

termos excessivamente utilitaristas. Foucault revolta-se com a marca da re-

pressão que estaria geneticamente incutida no ordenamento juridico que dá

suporte à democracia. Em comum, carregam um desprezo pelo Direito, um

estorvo no caminho de seus ideários.

Contudo, o Direito, em seu padrão de excelência, age como um

freio ético que não pode ser dispensado porque através dele, apesar do des-

dém que mereceu desses respeitados intelectuais, é que se pode corrigir (e

muito!) os desvios do sistema democrático.

Os excessos de uma conduta utilitarista individualizadora geram

problemas terríveis, sendo a corrupção o mais conhecido de todos. Conside-

rar, como o fizeram os economistas, que a corrupção é um mal menor de um

regime democrático e que é preferível sua existência em um regime compe-

titivo a um regime moralmente implacável, incorruptível e inibidor do des-

envolvimento social, é algo que deve ser analisado com toda a cautela pos-

sível. Há sempre o risco de um efeito mandrágora: se a corrupção em doses

pequenas pode até ser comparada com o gosto amargo de um remédio, não

se pode esquecer que, em altas doses, ela se torna a substância ativa de um

veneno capaz de comprometer, ou mesmo destruir, o próprio desenvolvi-
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mento que inicialmente estimulou. A corrupção afeta diretamente a credibi-

lidade do sistema. Seu crescimento acima dos níveis toleráveis alimenta a

propaganda das ditaduras salvadoras. Fica patente, pois, a necessidade de

um mecanismo que coiba os vícios, para que eles não extrapolem os limites

do suportável, sem destruí-Ios enquanto insumo desenvolvimentista. Este

mecanismo saneador de conflitos, este fiel da balança (por sinal, uma metá-

fora jurídica), é o Direito.

Quanto à questão da repressão jurídica, temida por Foucault, é de

todo descabida. O famoso arqueólogo do saber parece não ter levado em

consideração uma velha lição durkheirniana: todo povo, ao se desenvolver,

transita de uma situação onde os laços sociais são estreitos, porque a comu-

nidade é pequena e todos têm ligações sanguíneas ou se conhecem (dá-se a

este quadro o nome de solidariedade mecânica), para uma onde os laços so-

ciais são mais frouxos, porque o crescimento exorbitante da população im-

pede que todos se conheçam (é a chamada solidariedade orgânica). Esta

transição alavanca uma série de mudanças sociais, econômicas, políticas e

jurídicas.

No plano jurídico da sociedade de solidariedade mecânica preva-

lece o Direito Penal, isto é, prevalece uma conduta jurídica pautada por

proibições e penas. As comunidades que a praticam são, em geral, autosufi-

cientes, assumindo uma postura beligerante para com seus vizinhos, por

quem nutrem temor e desconfiança.

Já na solidariedade orgânica, face ao aumento da população, ocor-

re um aumento da demanda e nem mesmo a divisão social do trabalho é su-

ficiente para atender a todas as necessidades emergentes. Os vizinhos dei-



98

xam de ser inimigos e se transfiguram em parceiros comerciais, por terem

produtos excedentes capazes de suprirem as carências domésticas. Desapa-

rece, dessa forma, o caráter penal e passa a predominar a faceta civil e co-

mercial no universo jurídico deste povo. Léon Duguit, jurista que seguiu os

ensinamentos de Durkheirn.'!" aplicando-os com maior veemência aos estu-

dos jurídicos, demonstrou a veracidade destas alegações, amparado em farta

documentação historico-jurídica 115 e fundou a teoria sociológica do Direito.

Eis que o Direito, ao contrário do que afirma Foucault, não é uma

imagem da qual precisamos nos liberar. Sem sentir, ele próprio confirma isto

ao declarar que "se é verdade que o jurídico pôde servir para representar, de

modo sem dúvida não exaustivo, um poder centrado na coleta e na morte,

ele é absolutamente heterogêneo com relação aos novos procedimentos de

poder que funcionam, não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei mas

pela normalização, não pelo castigo mas pelo controle, e que se exercem em

níveis e formas que extravazam do Estado e de seus aparelhos. ,,116 Ora, es-

tes novos procedimentos de poder, técnica, normalização e controle são,

também, elementos do Direito. A visão jurídica de Foucault é que é, 01S,

obcecadamente negativa (não é à toa que escreveu o clássico Vigiar e Punir,

onde faz inúmeras considerações sobre as condições carcerárias e as penas

114". •. todo indivíduo tiene en Ia sociedad una cierta función que cum-
prir, una cierta tarea que ejecutar." Léon Dugui t, Las Transformacio-
nes Generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleon. Espano-
Ia y Estranjera, Madrid, s/d, p. 35.

IIS"Assim, verbi gratia, a adúltera ser apedrejada faz sentido e é con-
siderado um ato justo numa sociedade movida pela solidariedade ecãni-
ca. Acontece que o adultério repercute em discórdia num ambiente onde
a irmandade entre os homens(guerreiros, defensores da unidade interna)
é fundamental. Nas sociedades de solidariedade orgãnica, tal norma, o
apedrejamento da adúltera, desaparece na brisa suavizante de um novo
ordenamento jurídico, onde a matéria civil avança e a penal recua. A
prova disso está nos textos jurídicos: enquanto os Dez Mandamentos e a
Lei das Doze Tábuas estavam repletos de proibições, as Constituições
de hoj e preocupam-se mais em garantir direi tos fundamentais." Antonio
CarlosKlein,Apontamentos de Teoria Geral do Direito. Fortaleza,Gabriel(noprelo),p.12.

'I~chel Foucault.História da Sexualidade I: a vontade de saber, p.86.
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corporais). Tal fato o impediu de nxergar, ou admitir, o lado saudável e

fomentador que tem o Direito.

o mundo jurídico contemporâneo afasta-se, cada vez mais, do ne-

gro quadro medievo descrito pelo pai da microfisica do poder. É certo que,

como apregoam as teorias contratualistas, tivemos de trocar uma parcela de

nossa liberdade pela segurança jurídica que o Estado oferece (isto é o que

mais aborrece e angustia pensadores como Foucault e Rousseau), mas os

séculos vêm mostrando que, aos poucos, e sofridamente, a humanidade em

ganhando mais do que perdendo com esta troca. I 17

A democracia é dificil porque ela não acontece por decreto, nem

por força de uma visão teórica. Ela é uma força viva que tem de ser constru-

ída dia a dia, e, uma vez conquistada, é preciso empenho ainda maior para

mantê-Ia. "Todos os direitos da humanidade foram conquistados na lucta;

todas as regras importantes do direito devem ter sido, na sua origem, arran-

cadas àqueIles que a ellas se opunham, e todo o direito, direito de um povo

ou direito de um particular, faz presumir que se esteja decidido a mantêl-o

com firmeza.v" O Direito "é um trabalho incessante, não somente dos po-

deres públicos mas ainda de urna nação inteira. ,,119

O Direito pode servir de instrumento aos poderosos, quanto a isso

não restam dúvidas, mas pode, igualmente, ser uma arma do povo, na salva-

117"Es evidente que nuestro concepto de Ia seguridad jurídica resulta
mucho más amplio que el usual. No es tan sólo Ia exigencia de una cer-
tidumbre de ej ecución, asegurada por Ia coacción organizada estatal-
mente, sino además, y antes de ella, tanto histórica como conceptual-
mente, Ia certidumbre de sentido deI derecho es 10 que reclama Ia or-
ganización de L Estado por vías de derecho." Herrnann Heller, Teotia dei Estado.
Cidadedo México,FCE, 1987. p. 2-l2.

118RudolfVon Jhering.A Lucta pelo Direito. Lisboa.JoséBastos, 1909. p. 31.

II~udolf Von Jhering.op. cit., p. 32.
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guarda de seus direitos fimdamentais, desde que este povo queira e saiba

usá-lo. A democracia respira através do sistema eleitoral que, por sua vez,

tem, como alvéolos, os partidos políticos. No Brasil, a democracia sobrevive

protegida por uma delicada redoma de vidro exatamente porque não temos

uma verdadeira democracia de partidos. 120

Qualquer Estado que pretenda atingir a virtuose democrática não

pode prescindir de um sistema eleitoral e de um sistema partidário decentes.

Para que se derrote os interesses menos legítimos do povo (que poderiam

ser identificados através de sondagem de opinião), o aperfeiçoamento jurídi-

co é o passo que, a curto e médio prazo, precisa ser dado.!" A verdadeira

reforma partidária frustrou-se. Um novo e definitivo código eleitoral não

está mais sequer no horizonte jurídico nacional (ao invés disso, criou-se uma

abusiva legislação extravagante, complementar, alteradora e correlata, que

atingiu o impressionante número vinte e nove - 29 - com a Lei n. 9.100, de

29 de setembro de 1995, estabelecedora de normas para as eleições munici-

pais de 3 de outubro de 1996). Infelizmente, o vencedor de todas as bata-

lhas, até o presente, foi o casuísmo.

120 " ...e a razão, segundo Oliveira Vianna, reside nisso: 'Ora, em nossa
democracia, o que vemos é ( ... ) [que] ela se baseia em indivíduos - e
não em classes; em indivíduos dissociados - e não em classes organiza-
das, e todo mal está nisto.'" Paulo Bonavides, Ciência Política, p.497.Contra esse
argumento, o da organização da sociedade em classes, levantam-se aque-
les que consideram que a verdadeira organização deve estar baseada no
indivíduo, e não nas classes, vez que estas cada vez menos representam
adequadamente a totalidade da população.
121A ser complementado, a longo prazo, pelo investimento na educação do
povo que, melhor instruído, saberá escolher ainda me hor seus repre-
sentantes. A educação regular influi na educação política na medida em
que, quanto maior o nível de instrução do cidadão, melhor, mais pro-
fundamente, ele entenderá os problemas que afligem o país, passando a
dar mais valor aos programas de governo dos partidos que aos rostos e
às promessas vazias dos políticos.
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4. Os reflexos da crise partidária na condução da administra-

ção pública e da função legislativa

a Estado não precisa ser máximo, nem mínimo: ele precisa ser

ótimo, na forma e na função. Precisa resolver os problemas que lhe são pro-

postos. Para que isso ocorra, uma das condições fundamentais é que os seus

agentes, seus operadores, sejam peritos nas tarefas que diligenciam prestar.

a quadro de funcionários concursados satisfaz com dificuldades, esta exi-

gência, mas o grande problema é que ele é comandado por agentes políticos

que, em sua maioria, não têm o conhecimento específico necessário para

intervir quando alguma irregularidade se apresenta.

A burocracia parece ter surgido como uma espécie de subproduto

da aristocracia. A "falta de inclinação, de parte da aristocracia, por um go-

verno ativo levou, em alguns casos, à transferência do poder para as mãos

de funcionários permanentes. Em outros casos pode-se atribuir a origem da

burocracia ao desejo da coroa possuir um corpo de servidores pessoais que

possa servir de contrapeso ao apetite de poder da aristocracia. Neste último

caso, os próprios burocratas parecem ter-se desenvolvido em uma aristo-

cracia, como aconteceu na França do século XVIII.,,122 a Brasil também foi

palco desta casta de burocratas, hereditária e permanente, da qual ainda hoje

restam vestígios nos tabelionatos de notas e protestos e nos cartórios de re-

gistro de imóveis. 123

1:!2Harold J. Laski, Burocracia (Encyclopaedia of the Social Sciences) in Dwight Waldo, Problemas e
Aspectos da Administração Pública. Rio de Janeiro, USAID, 1966. p. ~7.

1:30 pr ópr í.o autor ?escende de uma família de quatro gerações da antiga
Escr í vani a dos Fei tos da Fazenda Pública, passado de pai para filho
até chegar à sua mãe.
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o advento do governo democrático foi, aos poucos, mirrando o

antigo sistema burocrático e substituindo-o pelo atual que, apesar das muitas

falhas, mostra-se mais eficiente que o anterior, visto que seus componentes

foram concursados e não apadrinhados. Entretanto, a democracia ainda não

encontrou fórmula capaz de garantir que parlamentares e administradores

eleitos estejam minimamente à altura de suas funções, vez que a idéia de um

concurso, uma pré-seleção ou hipótese similar.i" para o preenchimento

destes cargos é altamente hostilizada pelos padrões democráticos tradicio-

nais, estando, dessa forma, os quadros partidários, quase sempre, muito

aquém do desejado, em matéria de preparo para o exercício dos mandatos,

perdendo tempo precioso aprendendo o que já deveriam, de antemão, co-

nhecer. Acrescente-se que sua assessoria de confiança também dificilmente

está a altura de seus deveres.

Os partidos políticos, que deveriam estar alertas a esta situação,

prestam um grande desserviço ao povo, ao não exercerem condignamente a

função de educadores de seus filiados, ao não promovendo cursos, seminá-

rios e palestras onde, além da ideologia, os filiados possam vir a conhecer

um mínimo sobre a administração pública e a função legislativa, para que

estejam aptos, na eventualidade de assumirem o poder. A finalidade última

do aperfeiçoamento juridico do sistema partidário-eleitoral revela-se, pois,

como a de melhoramento do Estado e de suas funções (ou poderes). As re-

lações entre os partidos políticos e o Estado tomam-se, neste ponto, por de-

mais óbvias. Mas, esta obviedade é rodriguesiana, ululante, ou seja, salta à

1:4A formação e designação de governantes tem sido objeto de experimen-
tação, mormente nos Estados Unidos. Soluções políticas nada ortodoxas
despontam. "O Manager, hoj e em dia, apresenta-se corno a mais notável
evolução político-administrativa norte-americana. Contratado por um
período determinado, executará suas funções em qualquer dos tipos de
governo (...). Releva notar que a tal ponto se desenvolveu a nova es-
pecialização que a tradicional Universidade de Harvard destaca-se atu-
almente corno o melhor centro de formação de Managers." Hely Lopes Meirelles,
Direito Municipal Brasileiro. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 40 (grifas nossos).
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nossa frente e poucos enxergam porque não é dado a todos ver o óbvio. Os

vínculos que a organização político-administrativa estabelece com o ambien-

te das lutas partidárias, que a circunvizinham, acabam por contaminá-Ia. Os

líderes eleitos, a nivel municipal, estadual e federal, desenham as cúpulas,

designando sicrano para a pasta x e beltrano para a secretaria y sem que

haja qualquer espécie de concurso, consulta popular ou outro critério senão

o da sua vontade. Tal procedimento tem sua explicação: aqueles que fazem

as distribuições dos cargos de chefia administrativa estão em última instân-

cia, legitimados pelo voto da população e legalmente encarregados desta

atribuição (as Constituições, federal e estaduais, e as leis orgânicas munici-

pais conferern-lhes este mister). Não é razoável esperar que estes homens

governem sem estarem cercados diretamente por pessoas de sua confiança e

sem cederem espaço para as alianças, escolhendo, com base em suas con-

vicções e conveniências, quem vai ocupar determinado posto administrativo.

Num Estado Democrático de Direito, onde o pluripartidarismo é

regra, a construção, fiscalização e realização da Carta Magna resultam de

uma intrincada articulação entre os partidos. Os partidos, em democracias

estáveis, figuram como unidades básicas do sistema político. A partir deles,

dois grandes blocos se formam: um que apóia o governo, o bloco da situa-

ção, e outro que assume o papel de adversário, crítico e fiscal das ações

deste governo, a oposição - comumente mais fragmentada. Os situacionistas

não só dão sustentáculo ao Governo como, igualmente, abastecem suas ne-

cessidades humanas.

Os agentes políticos, indivíduos de muitas influências (e, em ge-

ral, poucos méritos) que ocupam cargos de chefia na administração, cargos

que seus partidos conquistam nas urnas ou atra és das alianças, atuam, se-
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gundo O mestre paulista Hely Lopes de Meirelles, com "plena liberdade

funcional, equiparável à independência dos juízes nos seus julgamentos, e,

para tanto, ficam a salvo de responsabilização civil por seus eventuais erros

de atuação".125 Esta imunidade só não se aplica a casos restritos, em que

estes agentes políticos tenham agido com "culpa grosseira, má-fé ou abuso

de poder".126 São, pois, os agentes públicos, as autoridades públicas supre-

mas do Governo na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas no

quadro funcional, sujeitando-se apenas aos graus e limi es constitucionais e

legais de jurisdição. Porém, como não há critérios fixos para se afirmar o

que é e o que deixa de ser culpa grosseira, má-fé ou abuso do poder, cai-se

num desanimador julgamento político do agente infrator pelo seu superior.

Este tanto pode ser rigoroso, apoiando-se no bom senso, na moral e na opi-

nião pública (a depender do relevo e da repercussão que tenha o episódio),

quanto pode vir a dar abrigo ao amigo travesso, acobertando o acidente e

criando um sério precedente que não escapa aos olhos dos demais agentes

políticos daquela administração.

Diante desse quadro, há um risco constante para a democracia

que, precisando de um bom funcionamento da máquina administrativa, urge

seriamente por mecanismos eficientes de seleção e controle por parte dos

partidos políticos para que estes venham a dispor do maior número de mem-

bros preparados para serem bons agentes políticos. Do contrário, se nos

postos mais galardoados o contínuo acesso de mãos ineptas (além das cor-

ruptas), for livre, então mais inescrupulosos e incapazes tomaram posse de

cargos, funções, mandatos ou comissões para os quais são nomeados, desi-

gnados, delegados ou, até mesmo, eleitos, vindo a exercitá-Ios sem o menor

I"5He1yLopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiros, 1992, p. 73.

12~e1y Lopes Meirelles, op. cit., p. 73.
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obstáculo, agindo de acordo com seus próprios interesses. Abandona-se,

assim, à própria sorte, o mais elementar princípio do regime juridico-

administrativo: a supremacia do interesse público sobre o privado.

As relações entre os partidos políticos e a administração cimentam

o entendimento de que a democracia e o bem administrar devem caminhar

juntos. Lembra Celso Antônio Bandeira de Mello que administração, em

direito público, é atividade do que não é senhor absoluto, a atividade admi-

nistrativa é marcada, sobretudo, pela idéia de função. "Existe função, em

Direito, quando alguém dispõe de um poder à conta de dever, para satisfazer

o interesse de outrem, isto é, um interesse alheio. ,,127

Estando, a administração pública, sujeita à continuidade no de-

sempenho de sua ação, verdadeiro princípio do Direito Administrativo, a

rotatividade dos cargos políticos não pode jamais representar uma ameaça

aos serviços públicos porque o interesse público encontra-se acima de

quaisquer outros e, para a administração pública, tem o sentido de dever, de

obrigação. A regularidade das gestões administrativas, independente de

quem seja eleito, é a meta.

5. O leito de Procrustes

o Estado contemporâneo expropriou, alienando para si, os meios

administrativos, os bens materiais que dão sustentáculo à ação estatal, bens

que dantes eram privados, e permitiu a evolução radical que fez do adminis-

trador não mais o provedor dos interesses de uma categoria, mas de toda a

127 Celso Antônio Bandeira de Mello, Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo, Malheiros,
1993, p. 53.
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comunidade. Nesta nova ordem, os partidos políticos substituem

tos. Apresentam planos e programas que se comprometem a aso

venham a dispor da organização do Estado. Se o eleitor ficar aLL.·>.1. •••. ., • ..,

suas propostas e nele confiar seu voto, terão a sua chance que será enovana

caso a confiança seja mantida, o que acontecerá fatalmente se o d - o

administrativo durante o período vincendo for tido como satisfatório. É

to, pois, que os organismos partidários oferecem indicadores podero - a

respeito das gestões administrativas que seus membros possam vir a e e

tar. Sem temer o leito de Procrustes.l" apresenta-se, a seguir, um gráfico

que procura ilustrar a relação entre o desempenho da administração pública

e o fortalecimento da estrutura dos partidos políticos.

GRÁFICO 11: Relação entre o fortalecimento da estrutu-
ra dos partidos políticos e o desempenho da adminis-
tração pública.
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A ordenada y representa o desempenho (qualitativo) da adminis-

tração pública. A abcissa x expressa a evolução e o fortalecimento das insti-

tuições partidárias. Até o ponto A, quando surgem os partidos políticos (em

128.P~ocrustes era um l~drão que, segundo a mitologia grega, "obrigava os
va aj antss altos a de í.t.arern-cs a num leito menor que eles e os baixos
num leito maior, cortando a perna dos primeiros e puxand~ violentamen-
te os pés dos segundos para ajustá-los às camas." Mário da Gama Kury, op. cit.,
p.339.A expressão leito de Procrustes passou a designar as teorias que,
po~ ~ezes, dl.storcem a explicação de algumas hipóteses para poder en-
cal.xa-las em suas construções.
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concomitância com as democracias representativas), observa-se uma cons-

tante tracejada (representando a baixa qualidade da administração pública de

então, zelosa em cobrar impostos mas omissa no tocante à prestação de

serviços). A partir de A, o crescimento dos partidos é acompanhado por um

crescimento do desempenho da administração pública. No ponto P ocorre

uma ruptura, simbolizando que o excesso de força partidária tomou-se dano-

so, isto é, o fortalecimento é bom enquanto for democrático e participativo,

já uma onipresença partidária, frequente nos regimes totalitários unipartidá-

rios, acaba por fragilizar a qualidade da prestação dos serviços públicos: em

não havendo concorrência, não há necessidade de se fazer bem feito. O

medo cala as vozes insatisfeitas com a atuação administrativa, contra a qual

o voto é a grande arma. De outra parte, a atuação do partido monopolizador

extravasa a área pública, invadindo a privacidade dos cidadãos, desvirtuan-

do-se, por completo, das suas finalidades.

Conclui-se que o nivel de excelência partidária relaciona-se com o

nivel de excelência do desempenho da administração pública, ou seja, onde

há partidos políticos fortes (no plural, enfatize-se), há, em geral, uma admi-

nistração pública de qualidade. "Forte, na Inglaterra, em primeiro lugar, é o

partido; depois o candidato. Disso resultou uma das virtudes mais patentes

do sistema, assinalando-lhe a superioridade, em contraste com o o que se

passa (...) em países da América Latina: a considerável resistência que o

partido está em condições de oferecer aos grupos de pressão. ,,129 Tal resis-

tência produz efeitos na execução de obras e serviços públicos.

Nos países onde os partidos são algo mais que legendas de alu-

guel, os serviços atende aos interesses gerais e não a interesses de grupos.

I:!9paulo Bonavides, Ciência Política, p. 464.
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Problemas cruciais, como educação, saúde e transportes, encontram-se bem

solucionados. No's países onde os partidos são meras peças figurativas, a

idéia de privado, de individual, prevalece sobre a de público, de coletivo, e

os serviços prestados pelo Estado se mostram aquém daquilo que poderia

ser feito, vez que muitos atendem interesses particulares, afetando, residu-

almente, o grande público. Uma última hipótese deve ser considerada, rela-

ciona-se com os casos onde há um partido forte (ressalte-se, no singular),

casos em que os serviços públicos podem até ter qualidade, mas esta é dete-

riorável ad nutum, porque o regime se sustenta enquanto organização de

d I ,1." . 130força e não enquanto mo e o adrrumstranvo.

6. Da necessidade de uma revisão jurídica do tema

130A procura pela qualidade dos serviços públicos pelos que chegam à
força no poder é chamado de legitLmação pelo procedimento. Já nas so-
ciedades pluralistas, como a inglesa, onde o dissenso é o motor dos
feitos púbicos, "Ia procedura dialettica deL Parlamento ha un senso
profondo cio non puó essere che di fare, in un qualunque modo, sorgere
dalla tesi e dall'antitesi degli interessi politici, una sintesi." H~
Kelsen. La Democrazia in Alessandro Izzi. L 'Opposizione Parlamentare. 11 - II Dibattito dotrinario.

uova Umanitá - Rivista bimestrale di cultura. Roma, Cittá Nuova, n. 49, anno XI, gennaio-febraio,
1987,p.77. Todo ato administrativo tem, como fundamento, uma decisão po-
litica. É, pois, problemático determinar as condições de legitimidade
dos atos administrativos. A decisão boa ou má é a que está pautada nos
princípios fundamentais do Direito Administrativo ou à revelia deles.
Nos países de democracia consolidada prevalecem atos vinculados e dis-
cricionários. Nos países fechados prevalece o arbítrio. A administra-
ção brasileira convive com um certo surrealismo, onde a discricionari-
edade serve, por vezes, de máscara ao arbítrio. As rivalidades parti-
dárias transformam em campo de batalha o espaço destinado à prestação
do serviço público. As di ferenças poli tico-partidárias entre governo
federal, estadual e municipal trazem certos benefícios, diria-se uma
salutar concorrência, mas gera, igualmente, situações desagradáveis e
áreas de competência comum, podendo ocorrer dupla omissão ou repetição
indevida de obras e serviços, com prejuízos visíveis e desnecessár'os
aos cofres públicos, resultante da falta de coordenação nas ações con-
juntas que possibilita desperdícios do dinheiro do contribuinte (verbi
gratia, o Município asfalta e o Governo do Estado, em seguida, quebra
o asfalto para realizar obra de saneamento). Tais situações não se ve-
rificam em países com tradição política, onde partido e adminis~ração
fazem parte da simbiose que produz a cidadania. Em prol do interesse
público, certas decisões transcendem rixas políticas e são tomadas sem
traumas para o povo, fiscal da atuação pública, não permitindo (sequer
tolerando) qualquer esboço de má utilização das verbas ou outras for-
mas de desvio de poder.
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A revisão do artigo dezessete da Constituição brasileira (que trata

dos partidos políticos) e, consequentemente, de grande número dos disposi-

tivos da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, da Lei das Inelegibilidades e do

Código Eleitoral não é inviável e, com base nela, a crise de identidade dos

partidos políticos brasileiros poderia começar a sofrer uma remissão. "A

constituição pode sujeitar a formação e a atividade dos partidos políticos ao

controle do governo. A idéia de democracia implica uma liberdade ampla na

formação de partidos políticos; mas o caráter democrático de uma constitui-

ção não seria prejudicado de forma alguma se esta contivesse cláusulas des-

tinadas a garantir uma organização democrática dos partidos políticos. Em

vista do papel decisivo que os partidos políticos desempenham na eleição

dos órgãos legislativo e executivo, seria até mesmo justificável transformá-

los em órgãos do Estado por meio da regulamentação das suas constituições.

É essencial para uma democracia apenas que não seja excluída a formação

de novos partidos e que a nenhum partido seja dada uma posição privilegia-

da ou um monopólio.t':"

Sem comprometer a liberdade das associações partidárias, é for-

çoso, portanto, que se estabeleça uma fórmula capaz de injetar mais respon-

sabilidades nas mesmas que não podem ficar sujeitas a uma legislação fláci-

da, obsoleta e casuística, que muda ao sabor de cada eleição. Não podem,

igualmente, estarem os partidos isentos de certos deveres que a Carta Mag-

na do Brasil, hoje, consagra somente à esfera pública porque é dos partidos

políticos que a esfera pública depende para ser bem composta e, por conse-

quência, bem regida. Sem partidos políticos fortes, em um sistema que

respeite o pricípio do pluralismo político, não é possível edificar um Estado

Democrático de Direito sólido o bastante para fornecer as bases juspolíticas

131H K 1 .ans e sen, op. cIL 1992, p. 288.
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de uma sociedade mais justa e rica. "A alternativa para uma democracia re-

presentativa é nada mais nada menos do que uma verdadeira democracia

representatival'l'Y O defeito do sistema não é, portanto, o de ser represen-

tativo, mas de não sê-lo o suficiente. O ponto de partida para que haja um

resgate da confiança do povo nas instituições públicas (e nas siglas partidá-

rias) consiste em "combinar mecanismos de representação com mecanismos

de participação. ,,133

As Constituições, dentre as quais a brasileira, vão cada vez mais

refletindo o disparate entre as instituições clássicas da democracia e a cres-

cente departamentalização técnica das funções do Estado, que repele os

conceitos clássicos. Por que, então, resistir a mudanças no processo de deci-

são, quebrando-se o monopólio do sistema representativo? O argumento

formal é que os mecanismos de participação tomariam as decisões comple-

xas e morosas. Nada mais falso: nos Estados Unidos faz-se plebiscito sobre

quase tudo, inclusive aumento de alíquota de impostos, e não se pode afir-

mar que a democracia norte-americana não funciona ou vive emperrada. A

verdade é que a participação popular de forma mais intensa, não se restrin-

gindo ao momento eleitoral, repercutiria em uma significativa perda de força

para os políticos, sobretudo os legisladores, que, ciosos disto, podam as

possibilidades de uma maior participação popular.

Uma vida partidária ativa certamente auxiliaria na consolidação de

nossa democracia. É possível incentivar essa atitude com o uso de medidas

132Cláudia Sousa Leitão, op. cit., p. 193.

133Francisco Weffort, O que é Deputado. São Paulo, Brasiliense, 1986, p. 53. "Ao se analisar as
sociedades modernas e a consequente construção de novos centros de po-
der, se observará que no Brasil o sistema político insiste em funda-
mentar-se nos princípios do constitucionalismo clássico. Esta postura
leva o Estado a menosprezar os novos centros de produção do poder para
apoiar-se no 'eterno' estereótipo da soberania popular ( ... ) o povo
não é titular do poder por meio de seus representantes; é antes sujei-
to ao poder do que sujeito no poder." Cláudia Sousa Leitão, op. cit.,p. 213.
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que venham a diluir a tendência de oligarquização presente nos partidos,

bastando, para isso, modestas alterações no conteúdo dos documentos que

regem o comportamento partidário, compelindo-os a agirem de forma mais

democrática, internamente, e, a nível externo, incrementando suas funções

para que fiquem à altura do relevante papel que desempenham. Com a devi-

da fiscalização, tais alterações podem siginificar enormes avanço nos pla-

nos ético, político e administrativo. 134

É preciso que o cidadão brasileiro aprenda a se opor a um go er-

no não com o puro voto de protesto, mas com o voto consciente em outro

programa, o apoio de outra corrente partidária. O processo saneador da de-

mocracia representativa brasileira encontra, no estudo comparado, alguns

institutos estrangeiros que produziram resultados frutíferos nos países que os

adotaram. Tais institutos poderiam filtrar impurezas do sistema eleitoral-

partidário brasileiro: são propostas que visam o fortalecimento dos partidos

políticos e, paradoxalmente, passam desde uma legislação que dificulte sua

formação até o repensar do sistema de governo. 135

l~OS mecanismos de controle encontrados nos textos legais vigentes são
formalmente bons, mas, na prática, não são implementados.

13SQuem sabe se ao invés de aguardar o fortalecimento dos partidos para
pensar-se no parlamentarismo, não se deva optar por este para que os
partidos possam fortalecer-se? Ou mesmo, dado ao fascínio do brasilei-
ro pela figura presidencial, um regime ao estilo francês, que propor-
ciona uma aIternância entre fases presidencialistas e parlamentaris-
tas? A Constituição da Quinta República francesa assegura autoridade e
continuidade de forma tão incontrastável quanto possível no quadro de
uma democracia: há um Primeiro-Ministro que aparece como um imediato,
encarregado da administração interna, mas por delegação e sob estrita
vigilância do Presidente (que, eleito pelos cidadãos, é quem indica o
Premier a seu critério). A singularidade do regime francês está no
fato de que a Constituição possui, dentro dela, mecanismos para um re-
gime parlamentar em potencial, a ser detonado caso o Presidente perca
a maioria parlamentar. Aí sim, entra em ação o parlamentarismo, com um
Premier saído do Legislativo que passa a chefiar o país. "Comenta Karl
Deustch haver sido a França, 'no passado, o laboratório experimental
do mundo ocidental', consignando a advertência 'que os franceses ten-
tam presentemente fazer, não só em pensamento mas também na prática,
pode ser - como o foi no passado - de importância decisiva para todo o
mundo ocidental. 1/ Karl Deustch, Política e Governo in Fávila Ribeiro, O Parlamentarismo e a
Reaquisição da Plenitude Democrática. São Paulo, Saraiva, 1984,p.28.Contudo, o que d~nota



112

Dentro do nosso sistema, porém, as possibilidades de melhoria

são igualmente numerosas, a começar pelo voto distrital. Este propagado

mecanismo eleitoral serviria para eliminar a escolha entre desconhecidos

que hoje reina em urnas pátrias. Se a eleição dos parlamentares fosse reali-

zada em distritos eleitorais, isto é, em circunscrições em que se dispute um

só mandato, evidentemente isso produzirá uma maior aproximação entre

candidatos e eleitores, ensejará maior conhecimento na atribuição do voto e

dificultará o abuso de poder econômico. 136

o voto distrital viabilizaria, em sua esteira, o recall ou voto desti-

tuinte, instrumento que possibilita aos eleitores cassarem o mandato de um

político que tenha cometido faltas graves ou não esteja atendendo aos an-

seios e promessas feitas durante o pleito. "Assim, se uma fração do eleitora-

do (vinte por cento, por exemplo) entender que é intolerável a conduta

inepta de um mandatário, poderá forçar nova eleição, evitando que por todo

o decurso de um mandato um eleito sem condições prejudique a comunida-

de.,,137Convoca-se, pois, uma eleição antecipada que possa dar fim a seu

mandato, com a eleição de outro para substituí-Io.

o sistema de voto distrital, por ser excessivamente personalista,

poderia ser contrabalanceado com um sistema de listas, que fortalece mais o

um problema político é ser ele insolúvel. "'O Mito da Solução' entor-
pece o nosso raciocínio; é absolutamente necessário esclarecer que em
Política apenas se podem alcançar tentativas de acordo, não soluções,
e mesmo estas, enfermam invariavelmente do mal da precariedade." Ber-
trand de Jouvenel, Teoria Pura da Política. Lisboa. Guimarães, 1975,p.327.Assim, o que é bom
para a França não é necessariamente bom, ou viável, para o Brasil ..

136A 1 . - d . . 1 fe elçao lstrlta avorece o elemento personalista em detrimento do
elemento partidário. Entretanto, havendo a intenção de romper com o
modelo partidário vigente (por inexistirem, verdadeiramente, partidos
no país), não há porque temer o sistema de voto distrital. Se este for
adequadamente combinado com um sistema de listas, que fortalece o par-
tido, a tendência é que tal fórmu a seja melhor que a presente.

lrManoel Gonçalves Ferreira Filho. Constituição e Governabilidade, p. 139.
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partido e o programa. O funcionamento conjunto de ambos é possível e dar-

se-ia da seguinte forma: cada distrito elegeria o seu deputado, mas, em outra

seção da cédula, haveria espaço para um voto na legenda. Assim, em cada

Casa legislativa haveriam x parlamentares distritais (tantos quanto fossem os

distritos) somados a y parlamentares escolhidos na votação da lista. Resta

esclarecer como funciona a lista: a) cada partido elaboraria uma lista com

um número z de candidatos (na suposição de que poderia vir a ganhar todas

as cadeiras reservadas à cota da lista); b) realizada as eleições, se o partido

A teve a metade dos votos válidos, elegeria z/2 parlamentares, preenchendo

metade das vagas listais com seus candidatos; c) a lista tem uma ordem in-

flexível, isto é, vota-se no partido sabendo-se que, se este eleger somente

dois candidatos pela lista, o primeiro e o segundo nomes inscritos nela é que

irão ocupar estas vagas. 138

O líder partidário, nesta nova ordem, seria o cabeça da lista que

exerceria, naturalmente, grande autoridade sobre seus colegas de bancada,

inclusive os parlamentares distritais.F"

Junte-se, aos instrumentos citados, um controle mais rigoroso no

financiamento e aplicação das verbas partidárias e uma lei de inelegibilida-

IDEis aqui o fortalecimento partidário que o sistema de listas propor-
ciona. Ao votar na lista ter-se-á, quase obrigatoriamente, que se es-
tar votando no partido vez que não se escolhe o candidato, a pessoa,
mas o grupo e a idéia. Pode ocorrer que o meu candidato favorito seja
o quarto nome da lista, Fulano de Tal, e o partido só venha a eleger
os três primeiros. Fulano estaria fora do Parlamento, mas os três no-
mes tidos como mais importantes dentro do partido far-se-iam presen-
tes. Se a disputa interna pela posição na lista for realizada democra-
ticamente, com a participação de um quorum qualificado de filiados,
como nas primárias americanas, um nível excelente de participação es-
taria assegurado e o interesse pelas atividades partidárias teria um
crescimento considerável, o que projetaria os partidos na direção de
sua plenitude, tendo suas faces poli tico-elei toral e cívica trabalha-
das em igual intensidade.

139Na Alemanha, país que utiliza este sistema misto (voto distrital mais
lista partidária), tais mecanismos têm se mostrado eficientes no com-
bate a mazelas presentes nos sistemas eleitorais e partidários tradi-
cionais.
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des que bloqueasse, tanto quanto possível, o oportunismo e a rapmagem

política, e, nestas condições, a substituição da plutocracia-olocracia reinante

no Brasil por uma sonhada meritocracia não ficaria tão distante, nem tão

utópica.

Os criticos destes mecanismos (todos eles estranham ente são

políticos) afirmam que, além de complicados (argumento de uma futilidade

que dispensa comentários), não seria próprio de uma democracia fazer exi-

gências que imponham uma qualificação mínima para que alguém possa dis-

putar um mandato. Porém, nào se trata de cobrar credenciais acadêmicas,

mas sim de se impedir que os desqualificados (no sentido mais pejorativo da

palavra) cheguem ao exercício de lUTI cargo público.

Na Grécia, existia um instituto específico para tal fim: a dokima-

sia. Por meio desta, o Conselho (Eoule) podia excluir candidaturas às magis-

traturas eletivas ou recusar os escolhidos por sorteio para exercer as magis-

traturas não eletivas. Tal exclusão ou recusa não era, todavia, arbitrária.

Dava-se num verdadeiro processo judicial, contraditório, de que participa-

vam testemunhas de defesa e acusação, e da decisão de veto da Boule cabia

recurso para a Assembléia dos 500 Heliastas, a corte suprema.i" Roma

também zelou pelo bem de seus cidadãos ao criar uma vida pública escalo-

nada que impedia o inexperiente de ser censor sem antes ter sido questor,

edil, preto r e cônsul. 141

140"A t é d b .dma erla e atl a nesse processo era a conduta do indivíduo, seja
em relação à família, ao cumprimento dos deveres cívicos e religiosos,
das obrigações militares e financeiras. Para o direi to público ateni-
ense, o mau cumpridor de deveres deveria ser impedido de ascender ao
Poder, porque se poderia presumir que aí também mal se conduziria." Ma-
noel Gonçalves Ferreira Filho, Constituição e Governabilidade, p. 140.O impeachment parece
ter sido inspirado neste processo.

141"A . t t .s magls ra uras lmportantes (...) estavam integradas numa certa or-
dem hierárquica (o cursus honorum, carreira de honras ou cargos), e
asto segundo um critério de dignidade e não tanto de poderes. (...) Só
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Eis, portanto, que a idéia de se criar um corredor da tentação,

como o de Zadig,142adequando-o à nossa realidade, não seria antidemocrá-

tica, pois a democracia se realiza com a maximização do bem público. A

questão ética é fundamental e o Brasil tolera muito mais do que os países

bem administrados costumam aceitar. Ao Homem público cabe o dever de

procederem como a mulher de César, não basta serem honestos, têm eles

que também parecerem honestos. Em outras palavras, se onde há fumaça, há

fogo, onde há suspeita de irregularidades, há a responsabilidade da chefia

que, idependentemente de estar ou não envolvida, é quem tem por obrigação

fiscalizar e evitar que escândalos aconteçam no ministério, secretaria, depar-

tamento ou seção que comanda.

Finalizando esta série de sugestões, eIS algumas que deveriam

constar como obrigatórias nos programas sob pena de suspensão da licença

partidária: a) Obrigatoriedade aos partidos políticos, na tomada das decisões

consideradas mais importantes, de se ouvir as bases, para que não haja puro

depois de ter exercido durante um ano o 1°. cargo, é que alguém podia
ser eleito para o 2°.; só depois de ter exercido durante um ano o 2°.,
é que podia ser eleito para o 3°.I e assim sucessivamente." Sebastião Cruz,
Direito Romano. Coimbra. Coimbra, 1984. pp. 65-66. O Poder Judiciário convoca parte
dos membros das cortes superiores entre veteranos da primeira instân-
cia. Pergunta-se: como ser Presidente sem nunca ter sido Prefeito, Go-
vernador, Ministro ou outro cargo público em que os eleitores possam
auferir a praxis do candidato? No entanto, a Constituição prevê esta
hipótese.

l~Zadig é a personagem central da obra Zadig ou o Destino, de Voltaire.
Em certa altura de suas aventuras, foi parar na ilha de Serendib, onde
o Rei confiou-lhe seu desgosto: não encontrava meio de achar um tesou-
reiro que não lhe rouba-se. Zadig propôs-lhe que convocasse a uma sala
do Palácio Real todos os interessados no cargo e dispusesse, no. único
corredor de acesso à tal sala, todas as riquezas do Reino, chamando,
então, os candidatos um a um. Quando estes, finalmente, estivessem
reunidos na sala, deveriam dançar ao som de uma música. Assim foi fei-
to e constatou-se que todos dançavam desajeitadamente, com movimentos
contidos, à exceção de um ancião que rodopiava alegremente. Zadig
apontou o homem ao Rei e disse-lhe que ali estava seu Ministro. Sua
Majestade, intrigado, perguntou-lhe o porquê. Zadig fez-lhe ver que
~odos os .demais tinham os bolsos carregados com jóias e artefatos (por
1SSO rnov i arn+s e cautelosamente) enquanto o honesto ancião dava largos
passos por não ter nada a esconder. Cf. Voltaire, Zadig ou o Destino. Rio de Janeiro,
Ediouro, 1993, capo 20.inti tulado A Dança.
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arbítrio da cúpula; b) Dentre as atividades partidárias, realizar-se-ia, em ca-

ráter obrigatório e permanente, palestras, conferências, cursos, congressos e

outros eventos que promovam a difusão de seu programa para todos, não só

filiados (abrindo-se, inclusive, espaço nas escolas secundárias, universida-

des, sindicatos e estabelecimentos do setor privado, punindo-se a discrimi-

nação e o patrulhamento ideológico); c) Obrigatoriedade de se realizar um

número mínimo - e significativo! - de cursos (sobre liderança política, ad-

ministração pública, legislação, etc) para a formação e o aperfeiçoamento de

seu arsenal humano; d) volta da fidelidade partidária, com punições severas

aos partidos e membros que demonstrarem descaso para com seu programa

e normas legais as quais está sujeito.143

Em países subdesenvolvidos, diz Paulo Bonavides, "ainda não se

atentou de modo suficiente para o potencial de ajuda espiritual e material

que os grêmios políticos representam, se for pautada sua ação em proveito

da coletividade, de maneira constante e sistemática. ,,144

A torpeza legislativa tem sido responsável não somente pelo en-

fraquecimento partidário, mas contribui, sobretudo, para a canibalização da

política brasileira, na medida em que os confrontos se dão entre aliados e

143A lei eleitoral tcheca de 1920 consagrou a fidelidade partidária pre-
vendo a perda do mandato do parlamentar que deixasse o partido pelo
qual tenha se elegido por "motivo mesquinho ou desonroso". O politico
brasileiro tem de aprender que seu partido não pode ser, para ele,
como um discreto pin que se esconde na lapela do terno, mas deve ser a
armadura reluzente que carrega para a batalha. Nada melhor do que um
processo ético-parlamentar contra aqueles que intencionam transformar
em moeda sem valor sua própria legenda. O art. 74 da extinta LOPP pre-
via hipóteses em que se configurava a infidelidade partidária. Foram
esquecidas por sua sucessora. Uma forma possivel de se resgatar a fi-
delidade partidária sem se ferir o direi to de uma mudança de partido
que seja absolutamente necessária seria fazer constar na Lei das Ine-
legibilidades que uma segunda mudança em determinado prazo, digamos
seis anos, implicaria em perda do mandato e tornaria o parlamentar
inelegivel por quatro anos.

144Paulo Bonavides, Ciência Política. p. -l88.
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não entre adversários. Em vez disso, nossos grêmios políticos, como os de-

nomina o professor paraibano de coração cearense, poderiam, mediante

normas adequadas, estarem a prestar uma excelente assistência ao Estado,

posto que a maquinaria partidária "desafogaria talvez grandemente funções

ainda cometidas ao patemalismo estatal, de maneira que essas gigantescas

'cooperativas' comportariam uma excelente e enérgica linha auxiliar do Es-

tado democrático, em seu esforço de romper as algemas do subdesenvolvi-

mento.,,145

Tais sugestões podem até serem vistas como simplórias, mas foi

com tal simploriedade que o Instituto Matsuda, cuja pretensão era formar

políticos honestos para o Japão, viu despejarem, em seus jovens alunos, uma

imensa quantidade de votos nas recentes eleições realizadas naquele país.

Neste sentido, merece louvor a iniciativa do Senador Lúcio Alcântara e da

socióloga Celeste Cordeiro ao fundarem a Escola de Governantes do Cea-

rá, onde estudos políticos visando a formação de líderes têm, há dois anos,

dado bons frutos.

Se os partidos políticos não começarem logo a agir, perderão de-

finitivamente este importante espaço para as campanhas civis, ao invés de

compartilhá-lo com elas, e, com isso, perderão ainda mais a preciosa confi-

ança do cidadão-eleitor. "A dimensão social e política que se abre ao partido

145Paulo Bonavides, Ciência Política, p.488. O Doutor Paulo vislumbrava, ainda, avan-
ços significativos, inscritos na lei orgânica partidária passada,
quando atribuía aos partidos uma função permanente, assegurada atra-
vés: a) da continuidade dos serviços de secretaria; b) da reaLí.zação
de conferências; c) da promoção de congressos ou sessões públicas, ao
menos duas vezes por ano, para difusão de seu programa; d) da manuten-
ção de cursos de difusão doutrinária, educação cívica e alfabetização;
e) da manutenção de um instituto de instrução política para formação e
renovação de quadros e líderes políticos; f) da manutenção de biblio-
tecas de obras políticas, sociais e econômicas; g) da edição de bole-
tins e outras publicações. Apesar da ineficácia destas regras, a sua
intenção já representava bem mais que o vazio deixado pela lei orgâni-
ca partidária atual, que configura um retrocesso.
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político brasileiro em termos de conservação democrática implica (...) [em

uma] tomada de consciência quanto às responsabilidades de uma missão

para a qual ele se afigura de todo despreparado."!"

146paulo Bonavides, Ciência Política. p. 500.
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V

CONCLUSÕES

1. Há uma enorme falta de monografias jurídicas sobre os partidos

políticos e a causa disso relaciona-se com a postura dos juristas brasileiros

que, isolados em suas torres de marfim, costumam limitar-se ao comentário

de temas de um universo jurídico limitado, que não ousa transbordar o orde-

namento estatal vigente.

2. Os partidos políticos, por serem os detentores do monopólio

eleitoral e atuarem como veículos que possibilitam a governantes e legisla-

dores a tomada do poder, devem merecer maior atenção dos estudiosos do

Direito, visto que neles há uma confluência de inúmeros ramos do conheci-

mento científico, como a Ciência Política e a Sociologia do Estado, mas,

especialmente, porque são objetos de ciências jurídicas, como o Direito

Constitucional e o Direito Eleitoral.

3. Os partidos políticos despontam como a forma de organização

política moderna indispensável (sobretudo, às democracias representativas).

Todos os Estados contemporâneos são Estados de partidos, a indicar que

.....,



120

somente os partidos políticos conseguem, atualmente, preencher de maneira

perene o poder estatal.

4. O partido político pode ser conceituado como sendo, segundo o

mestre Paulo Bonavides, "uma organização de pessoas que inspiradas por

idéias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder, normalmente pelo

emprego de meios legais, e nele conservar-se para a realização dos fins pro-

pugnados." (Ciência Política, Rio de Janeiro, Forense, p. 429)

5. A condição jurídica dos partidos políticos varia de acordo com

o tempo e o espaço. Em certos países, os partidos ainda são meras associa-

ções de fato, na visão de certos Estados, quer pelo atraso em que se encon-

tra a organização sacio-política do país, quer pela repressão que empurra

alguns partidos para a clandestinidade, a qual ficam sujeitos por proibição

estatal de seu funcionamento regular. Noutros recantos os partidos são, ju-

ridicamente, órgãos estatais, autarquias, pessoas jurídicas de direito público

e de direito privado. Na essência, porém, que transcede o campo do jurídico

puro, os partidos políticos são realidades políticas e históricas, que, na mai-

oria dos Estados contemporâneos, galgaram a um status constitucional, de-

vido as relevantes funções que estes, enquanto competidores legítimos do

poder político, carregam.

6. Dentro do gênero partido político, existe uma imensidão de ti-

pos para os quais diversos critérios taxionômicos surgiram, sendo os princi-

pais: quanto ao posicionamento ideológico (de direita, de centro, de esquer-

da); quanto a origem (de quadros, de massas, indiretos); quanto ao nível or-

ganizacional (de representação individual, de integração social). É preciso

destacar que esta diversidade não contribui para uma desagregação da soei-
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edade, pelo contrário, auxilia, via debate, a construção de uma unidade de-

mocrática.

7. Os partidos evoluíram em importância ao longo de sua existên-

cia. De gérmen da guerra civil passaram a titulares do monopólio eleitoral,

face ao reconhecimento de que são eles os principais intermediadores entre

a sociedade e o Estado.

8. Quanto à organização interna, a estrutura partidária, vale assi-

nalar que, inobstante qual o tipo de partido em estudo, todos se sujeitam a

uma lei de bronze, formulada por Michels, que consiste na tendência oli-

garquizante à qual todos eles se sujeitam. No tangete à organização externa,

os sistemas de partidos, saliente-se que esta é uma resultante de uma soma

de fatores (número de partidos, dimensões, ideologias, alianças, forma de

oposição e a estabilidade que tal quadro apresenta). O critério mais usual

neste estudo é o do número de partidos relevantes no contexto politico, que

permite uma classificação dos sistemas em: competitivos (atomização parti-

dária, pluralismo partidário polarizado e extremado, pluralismo moderado e

limitado, bipartidismo) e não-competitivos (hegemonismo e unipartidismo).

9. Hermann Heller escreveu algures que todo problema jurídico,

sem exceção, tem suas raízes de um lado na sociologia e de outro na esfera

do etico-político. Daí que um estudo jurídico sobre os partidos não dispensa

uma análise sociológica para a compreensão do teor dos textos legais. No

Brasil, o patriarcalismo e o patrimonialismo característicos de nossa cultura

tiveram uma influência tremenda sobre a forma e o funcionamento do Estado

e do aparato que o cerca.
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10. A Constituição define, em seu artigo dezessete, as diretrizes

do ordenamento partidário pátrio, pontuando os seguintes princípios: liber-

dade partidária; soberania nacional; regime democrático; pluripartídarismo;

respeito aos direitos fundamentais; caráter nacional; proibição de recursos

financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a estes;

prestação de contas à Justiça Eleitoral; funcionamento parlamentar de acor-

do com a lei; autonomia partidária (fidelidade e disciplina); identidade civil;

direito a recursos do Fundo partidário; acesso ao rádio e TV~ óbice ao pa-

rarnilitarismo.

11. A legislação infra-constitucional tem três documentos funda-

mentais: a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, o Código Eleitoral e a Lei

das Inelegibilidades. Estes textos regulamentam o funcionamento dos parti-

dos e das eleições.

12. A crise partidária está envolvida em uma crise maior: a crise

de governabilidade. Os elos desta grande crise são a crise fiscal, a politico-

institucional, a democratico-representativa e a de legitimidade. A crise parti-

dária envolve-se diretamente com a crise democratico-representativa. As

deficiências no agenciamento político (representação) somam-se às dificul-

dades em se realizar a plenitude democrática.

13. Os partidos políticos, em sendo maximizados, conduzirão o

Estado e seus poderes, em especial o legislativo e a administração pública, a

níveis mais satisfatórios de funcionamento. Partidos políticos fortalecidos

contribuem para um Estado mais saudável, com cidadania ativa, face ao in-

cremento dos mecanismos participativos partidários.
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ABSTRACT

Political parties are the main vehicles between society and modem

State. Therefore, the political parties have a strong relationship with the Le-

gislative Power and the public administration. This matter is a concern to the

jurists as well as to polítical scientists. However, the great majority of the

brazilians jurists ignore the profound influence of political parties on the

efficiency (i.e. the results) that a particular administration achieves.

Acting as a decision-makers' cocoon, since they are responsible

for the selection of those who occupy the most important govermental posts,

the political parties suffer an enormous anti-democratic pressure, described

by Michels. In other words, the principal element of a representative and

democratic system tends to be an oligarchic house. Thus, it is a constant risk

to democratic values to permit an absolute internal discretion of such a rele-

vant (constitutionally talking) institution. The duty of all researchers in this

area of study is to unveil mechanisms (legals and materials) that could elimi-

nate, as much as possible, the party elítism and, in consequence, break the

old boy network or coronelismo in civil services.
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